
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๘,๒๐๙ คน ขาดสอบ ๓,๒๑๒ คน คงสอบ ๑๔,๙๙๗ คน สอบได้ ๑๐,๔๐๘ คน สอบตก ๔,๕๘๙ คน (๖๙.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายกรวิชญ์ ขวัญงาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ บัวคำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ คะชาชัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กชายธนากร เรืองพลตรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กชายนิธิศ ตรงดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงจิรภัทร สามทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ อิมจันทร์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงนิตยา มโหฬาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงอรณี ใยเอียมพันธุ์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายภานุพงศ์ พันธุ์เอก
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายภูมินทร์ พันธ์พุฒ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กชายธนากร บุญสนุ่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงเกวลี บุญชู
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายประเสริฐ สืบสมุทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายณัฐศาสตร์ พานแพน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายธนพล สุริสม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงจิตรศิการ์ พรมแพน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงชลธิชา เภาเสน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ออละเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงหรัง

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงอาทิตตยา จามะรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กชายอะธิ สมคำ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กชายกันตพงค์ สุนทรวิภาต
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ วงษ์ท่าข้าม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปุริเส
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กชายอดิเทพ เกตุประทุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ พูลสมบัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงกานดา แซ่จิว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงปภัสรา ศรีบุญเพ็ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงภัทวรรณ อุ่นม่วง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กชายสมโชค ไม่ปรากฎ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงบุญฑิกา ปาระพันธุ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ พลสิมมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กชายธนพล เนียมคล้าย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กชายราชัน โชคชัยวรกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายธนกฤต บุญอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กชายกิตติพงศ์ วงค์คำพา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กชายกฤษดา ผลวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กชายอัณณพ เดชเดชากุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กชายณัฐพนธ์ เสาร์มัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กชายณัฐภัทร ปญญากอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงจันทิมา วนาจรดล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงชฎาพร ไพรวิพุธชน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงดวงกมล สวนมะพร้าว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๖

นางสาวพรชิตา สวรรค์คีรีเขต
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงรัชนีย์ มานะปฏิบัติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงสิริโสภา มานะปฏิบัติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ลือเกียงคำหล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงจ่าเกล่อ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทพคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กชายธนกร เกตุคง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายณัฐดนัย พุ่มโลลา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงรัตนา สร้อยโพธิพันธุ์

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงสกุณี พลายแก้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงพิชญธิดา เลิศทัศนวนิช
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงสิรินทรา พิลาชัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงอิงฟา ดวงจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงปลายฝน เจริญสม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๒๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กชายพงศธร นูมะหันต์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กชายบริพัตร ไพเราะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงอชิรญา คงสำราญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงพิลาศลักษ์ วันดี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิชญาวิโรจน์กิจ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีบุญเพ็ง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงรวิวณิชช์ กาละวัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงนำเพชร วงศ์สว่างกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงพัชทราพร สนธิจิตร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงปาลิตา หลันเจริญ

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เปยนประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงมณีมนฑ์ กุ้งทอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงศรันย์รัชต์ นิยม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงวิมลสิริ รอดสุภาสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กชายกฤชฎา คำเสียง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กชายติณณภพ ใจคงดี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงคัมภีรดา บุญทองเนียม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงปณิตา

ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงธนสุดา ฤกษ์ธานี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงชุติมา แสงกล้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กชายปยพัฒน์ พิมพ์บูลย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กชายวิทยาทอง คุณุ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงคณนันท์ คล้ายสุบรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงฐาณิฌา ศิวะประภา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กชายจิตรชัย ขุนไม้งาม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงรัตนมน บุญขันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายบุญมา จันทร์แย้
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กชายปฐน์ วัฒนพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กชายภูริณัฐ พูลกำลัง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายศุภกร บัวมี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงธนารัตน์ มาพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงศิริวิมล การเพียร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กชายสุธวัช ปลัดเทศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งหาจิตต์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กชายปกรณ์ ปนโอ้
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กชายสิงห์หา กลินดีปลี

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายกีรติ เรืองวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กชายทวีทรัพย์ เอียมลักษณ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กชายณัฐพล คชาพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ จิตต์บรรจง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงวรรณนภา กลำพะบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงรัตนากรณ์ โหมดวัฒนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงกิงเพชร

่

พัดเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงกิตติภรณ์ อุ่นเจิม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงดารุณี ตันติพรนพคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เกตุคง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงปนัสยา จีนเจือพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงพรธิมา ช้อยสามนาค
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงนิชชาภัทร กอแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กชายปญญา นุ้ยหงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กชายพงศธร บัวผัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กชายเมษกมล สาเฉย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กชายชัยอนันต์ ศรีสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กชายยุทธนา พงษ์สูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กชายศิรภัส หาญโงน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กชายกรวิชญ์ แก้วมะณี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายพีรภาส วรรณสาร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงนันทวัน เพ็งเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงราตรี คล้ายสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุดดาเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงจันทพร ขุนคงมี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายวสุพล พันธุ์เขาวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายวีรวิชญ์ สุพรรณโรจน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงนภัสสร ปนสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงลัดดาวรรณ โค้ไพอินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายประกาศิต นำจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เนตรไทย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กชายชัยพัฒน์ น่วมวัตร์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำประกอบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กชายจิรัฏฐ์ วัฒนเสรีชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กชายธนาธิป รุ่งสว่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงขวัญณภัทร มีนบุญเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงสิริกร ไทยรา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงนิวนันท์ พันธุ์ฉาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงอลินทิพย์ ตึงพันธุ์

๋

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กชายอัษฎายุธ ภู่ระหงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กชายสตภัษ ขวัญเพ็ชร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กชายฐิติยศ ศุภผ่องศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงเบญญพร พิทักษ์วงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงจันทร์ทิญา เพิมพูล

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กชายณรงค์ศักด์
นานพสุนทรศิลป

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กชายนัฐวัต สว่างศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เสนาโนฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงพวงชมพู อ่วมดีเจียม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายกนก ลมูลศิลป
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายณัฐกานต์ ชาวโพธิพระ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายนุชากร พัดอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ โรจน์ชาญชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงอฐิติญา กลินเกษร

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงพรวิมล นุ้ยหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงออมสิน สิงห์ขจร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กชายรัชชาวิชช์
เกียรติแปนทองคำ ๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กชายพิชยา บุญมี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กชายธนดล ปทุมสูตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงกรชวัล มีจีน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงกัลยา ทวีสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กชายภูริ ขำนำคู้
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กชายอนุชาติ แก้วกระจาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายปวริศ สุขศรีมงคล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ ด้วงเหว่า
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กชายศุภกร สอิงทอง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กชายชญาณิน อ่วยสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายภูริภัทร ริตกันโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กชายชนะพล เกิดสกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กชายนิธิศ บุญศรีวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กชายพงษ์นรินทร์ ตระการไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำแสน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงโยษิตา ชะนะเสนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงปยธิดา พลฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา อุดมชาติบัณฑิต
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงปลายมาศ เอียมกล้า

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจริญดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงมยุรฉัตร นูมหันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กชายณัฐยศ ศรีสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายดนัย ติงคล้าย

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายอนุกูล พันธุ์แตง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไผ่เต็ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กชายกวิน ช้างชาวนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กชายรุ่งเกียรติ สว่างอารมณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กชายธนกาญจน์ พงษ์ศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงขจารินทร์ โพธิทอง

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี ขำโสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรเรืองทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงปนัดดา แก้ววิชิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา ทู้ไพเราะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงวาสนา จันมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กชายนพภาณุ เสรีเชษฐ์พงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจมัน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ กลินขจร

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงสมิตา ตึงพันธุ์

๋

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายวิสัยทัศน์ จีนเจือพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายทวีโชค รองวัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายพิชัยวัฒน์ วงษ์พนัส
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กชายนิพนธ์ ใจยังยืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กชายวีรภาพ ใจมัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงมนัสชนก ยอดอานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายรวิสุต สุตโต
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กชายชินศักดิ

์

เปรมปรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงรัชกร สุพรรณคง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงพรมณี พุ่มเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงพรประภา บุญมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กชายพจนพงศ์ เทพณรงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายฐิรพล เจริญสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายสืบสกุล ใจรู้รอบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายธนกร คำกลินหอม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายปรเมศฐ์ พุกมีพันธุ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กชายธนวันต์ เทียงธรรม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายไตรภูมิ แกรกลางดอน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กชายพัลลภัชย์ ปานสุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กชายบดินทร์ บูรณะชัยทวี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงเบญจมาพร ศรีสว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ ชีพนุรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงสิรินันท์ พงษ์อิม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๕

นางมะลิ วงษ์วิรัต
๐๓/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายปกรณ์ ตึงพันธุ์

๋

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายอาทร จันทร์แฟง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อิศรางกูร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงสิริวรรณ สิงห์จุ้ย
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงสุภากร ศรีอินทร์จันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงธนพร ทรัพย์สวนแตง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กชายธนากร เทพประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา เทียมสงวน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กชายทรงวุฒิ หล้ากลำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วสนธิ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กชายศรายุทธ ขันทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ระถี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายธีรภัทร สิงห์เสถียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร นุ้ยหงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงเบญจมาศ จักเปง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายภานุพงศ์ ขาวมีวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กชายกัมปนาท ถาวรนาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แจ่มจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กชายธนกฤต แปลงแย้ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ วิพัฒครุธ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายนพคุณ การเปรมปรีดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กชายปภินวิช กิติวงศ์วัฒนชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายปญญา ขวัญกิจบรรจง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายพัฒนพงศ์ พรหมจารีย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายสิทธิกร คงสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กชายอธิพัชร์
สมบูรณ์ธนาภัทร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มากสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงนริสรา ยอดยิง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กชายคมกริช วุฒิกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กชายณัฐกานต์ โพธิทอง

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กชายณัฐกิตต์ วาจาอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กชายทิเบท นาคสัมพันธุ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กชายธนดล กางกัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กชายธเนศ เทพประเทียน
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กชายธิติพันธุ์ บุญรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กชายธีรภัทร กิจบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กชายนรภัทร นิระพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายพงศธร พุ่มกุมาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายเพ็ญเพชร แสงพลาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กชายเวชพิสิฐ สนธิศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กชายศรชัย กลินดีปลี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายศุภฤทธิ

์

แสงพรเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กชายเจริญชัย เกิดสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ สาคร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กชายธนทัต พรมทัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กชายบารมี คำมุลนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กชายปฏิญญา จันทร์ตรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายปวรภพ ตันไพบูลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กชายปยวัช บุญเชือ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายพงศกร สุจิตรมนัส
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายพชรกร วงษ์เพ็ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กชายรัชต์ธร สกุลนูน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กชายวรท วงษ์พันธุ์ตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กชายวีรวิทย์ กิงพุทธพงษ์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายศุภกฤต แก้วศรีงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายสิทธินนท์ พวงมาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายสุวัฒน์ สมุทรดนตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงชลิตา สีโสภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงพิมพ์นารา วันดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำทาสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายเกียรติภูมิ จันทร์เพ็ญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทวนเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กชายคณาธิป เกตุหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กชายทศพร เหมลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กชายธนโชติ ไทยวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายธัญญธร แจ่มศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กชายปฏิพัทธ จันทร์ผา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กชายพีรวิชญ์ อัมระรงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กชายพัทรพล บับพาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ศิริละ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กชายวัชรพล แก้วศรีงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายศุภกิจ เกิดสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กชายสุกัลย์ โหระกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กชายเอกพงษ์ ศรีงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ทองยำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วพิพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๕
เด็กหญิงภัทรพรรณรวี

รุ่งสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงสุพรรณิกา พลอยงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กชายทศพล สุริยวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กชายบุรินทร์ เพ็งเกร็ด
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายปกรณ์ราม พุทธจันทร์ตรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายพงศ์วิชญ์ ศรีแสงจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายพิชญ์ คุ้มพร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายภาคิน สรหงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายวสุพล บุญประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ มูลละออง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงชนิสรา สุขสบาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงรัตนาวดี เกตุประทุม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงศุภอักษร พันธุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายพีรภัทร ชาวสมุน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปทุมานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายรัฐมนูญ โสตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายชินวัตร ชาวปลายนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ภมรพล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ พิณสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กชายธัญธรณ์ ใจทน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายปริญญา มีรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กชายภัทรธร ประสาทเขตท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายธีรวีร์ มะกรูดอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายนพคุณ ดิษดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กชายนนทภพ พันธ์บัว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ จำปาพา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายเตโช กุวังคดิลก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ กระสินธุ์ทิพย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายอนุชา เกษมสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุรุษชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๕

นางสาวณัฎฐภัทร ปรีชาบริสุทธิกุล

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงอริญรดา มีอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงวิชยา บุญล้น
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงจิราภัทร กลินธูป

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงเปมิศา ใจอารีย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงปุญญิศา อนุช
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ทับแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงอชิรญา วิทศาสตร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงพรรัตน์ดา บุญสุข
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงวิภาดา ลออเลิศ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงอภิญญา เรือนใจมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงจิณณพัต สิงห์ดวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงกุลดา เหมาเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขสำราญ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงอรัญญา คำนวนศิลป
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐนนท์ จันทร์ตรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงสุพรรณษา นาเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงธันยณัฐต์ ขลังธรรมเนียม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นวรรณธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายพงสกร สุขเรือน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทรทา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายณัฐปคัลญ์ มาสงค์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายเดชพนต์ เรืองวารี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายวีรวัฒน์ คชาพันธุ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายปฐมพงษ์ พุฒิเนตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายรชต ทับทองดี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กชายพรรษกร ว่องสหตกุลชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายฤชายุ รืนเริง

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กชายปฏิพัทธร์ คงปรีพันธุ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กชายต้นกล้า ล่อซุนนี

้

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กชายกฤษฎา ทองเอ็ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กชายเจษฎา พงษ์ทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงกุลจิรา โชคสุขนิรันดร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงสุจีนันท์ เกตุสุวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงกฤติมา แก้วประเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงพัชรพร ใจเบิกบาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงกิตติมา สุภีชะวี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงภัทรจิรา พวงดอกไม้
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงพนิดา มะกรูดอินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีวงษ์อยู่
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงวรางคณา สำราญมาก
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงณัฐพร แก้วเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงชลดา ติงคล้าย

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงมนสิชา เพาะปลูก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิเตียน

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงอรวรรยา กางกัน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ รืนภาครส

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กชายธนเสฏฐ์ นาคศรีพรหม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กชายภาสกร โพธะนัง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กชายเจตนิพันธ์ เจริญผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร คงมีชนม์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กชายวรรณธัช ศรีเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายพงศ์ศิริ มาศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กชายอิสรชน สังข์วรรณะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กชายชัยรัตน์ สุขระ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กชายนภัสวัฒน์ ดีมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กชายภูวริสร์ ชาติประสพ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายนนทวัช ทับทิมศรี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงดลพร จิรวาณิชกุล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ งามแพง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงจอมขวัญ บุญแย้ม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงปญญาพร เอียมอินทร์

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงชนัญชิดา วงษ์ทองดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๘

นางสาวขวัญข้าว สังข์ชัย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงอาริษา สำราญรืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงภัณฑิรา เปลืองทุกข์

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทับพันธุ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปรางเทศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงฟาใส ชาธิพา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงสุธาสินี กิมฮวด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร ราชนาวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงภัชภิชา ร้ายใจดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๘
เด็กหญิงจิตร์ตราพัตร

น้อยประเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กชายธนพนธ์ กุลพิพัฒน์รัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กชายกัญญณัช นาคใจเสือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กชายปุณยวีร์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กชายธีรภัทร พรคณาปราชญ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายกฤษดา จันทร์มา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายพัชรวัฒน์ โพธิจินดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายยศธร ชาวห้วยหมาก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายพิชุตม์ พชวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กชายธนภัทร ภัทรพรมธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายปุณณรัตน์ เสือน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กชายสุรยุทธ์ พันธ์แตง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กชายวีรภัฏ ไทยวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายพงศ์พัฒน์ แก้วมูลศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กชายภาราภูมิ ศรีสมดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กชายภูวนัตถ์ สอนลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงอรปรียา บัวทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงพรรณวษา ปกษากุล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงมัชฌิกา แบนประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงจิรนันท์ โพธิระดก

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงโชติรส แดงดำรงค์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงปวริศา เอมสมบูรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงโชติกา ทรงสถาน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงณัฐพร คงแดงดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงธีธัชชา ภาวิไล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงสุกัลยา พิกุลศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิธิวณิชย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงวรัทยา พินิจการ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงนริศรา จอบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงภูริชญา ทัศนพันธุ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงธนัชญา แช่มโชติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงไอรดา จิตร์น้อย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กชายอดิศร สุวรรณหงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กชายณภัทร ยศศักดิศรี

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กชายชนม์ณฉัตร นิยมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กชายนฤดม แก้วปาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กชายปารเมศ สงสกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กชายพลวรรธน์ อุ่นยศ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายนาวิน พรหมมาพันธุ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กชายเรวัต พุ่มมัน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กชายเตชิต ตันเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กชายพิเชษฐ์ มาลัยทอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กชายสุมิตร์ คธาวุธ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายวรินทร์ พันธุ์ศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา ศรีสัมพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงนวพร พิทักษ์วงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงธัญญาพร ระวังพันธุ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงกันยากร งามขำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงกรกมล ทองวิเศษสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีนักฆ้อง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงอลิสษา บุญรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงภัทรพร ชมเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงกนกพร มีเย็น
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา มักเฮง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์พันธ์ตรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงวรนันท์ ตังกองทรัพย์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงเพชรรัศมี มาพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงรัตนกร จิตถนอม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงศรุดา คำนึง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงณัชชา พิมใจใส
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงจิดาชนก ปล้องเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กชายสรยุส ศิริวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กชายภูวนาท คงคา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กชายพงศกร นาคประดิษฐ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กชายปฏิพล พงษ์สวัดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายฐิตินันต์ ศรีวิเชียร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กชายวรทัต แดงรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กชายกฤษณพร พันธ์สาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สภาพสาร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กชายกนกพล จวนอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายณพล วชิรบ้านกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายวรเมธ ยืนบุญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กชายเมธี อุ่นศรี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงเกล้าขวัญ คงขวัญเมือง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงชญานิศ บุญพรหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงธัญญาศินี อุ่มสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงอารยา จันทรรัสมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงมานิตา ศรีเพียงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๖ เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ

เพ็ชรตะกัว

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงชุติพร หอมเย็นใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงสิรธีร์ ยวงใย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงวรญา แสนสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงพัชชานันท์ ดวงตาแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงวาริน ศรีนิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงภัณฑิรา วาจาขำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา มูลจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงนวพร ทรัพย์กิจการ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงสุวิชญา ใกล้กลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงนภสร รัตนพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล จำเริญสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงกรศิรินทร์ พาเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงปุณยาพร เจริญพานิชเสรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายณฐวัฒน์ ภาษามาก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายภัครพล ศรีใสดี
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายธนากร เรืองทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายธนพล เสริมแฟง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กชายสิปปกร จันทร์เพ็ญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายเธียรรัฐ อภิวรรธน์ชูสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายอธิป ปราณีวัตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กชายธนชัย จันโท
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุดเส็งพันธุ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงรสกร สาระญาณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ แพงราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงปนิตา ปานทองคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กชายรชานนท์ เฉกแสงทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายอัครเดช ภุมรินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จิรมงคลเลิศ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงณัฎฐยา ศรีแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงอนัญกานต์ ลุประสงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายจิรพัฒน์ สุระคันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายดนัยเทพ สว่างประทีป
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงศศิธร เลามนต์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงวิชญ์ญาพร สุริย์ฉาย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงสาวพัสตร์ บุตรทองดี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กชายพงศกร พาสาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กชายชญาพงศ์ อู่สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กชายฐิติเศรษฐ์ แพงพันธุ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ พันธ์แตง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงกมลพร ตระกาลผล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงธนพร ชูเอียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กชายวิศรุต มาตรวิจิตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายสุธินันท์ เขียนศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงปภัสสร เผือกนิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงมทินา กันตะวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงกุลรภัส ไม้หอม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงภัทรศยา แสนสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ สมเพ็ชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายกิตติภัค เกตุแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงกรนันท์ ทับทิมศรี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ทำดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายณัชพล วังวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายณัฐฑา รุ่งแสง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายนราวิชญ์ แก้วปานกัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายพศวีร์ เฑียรทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายวีรยุทธ คชวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายสุพรรณภูมิ แก้วแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงกุลธิดา ชูจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงวรวลัญช์ สุระตโก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กชายณัฐชนน รักซ้อน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายเปนไทย แซ่เตียว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กชายภูดิศ ภูมิโพธิศรี

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายวชิร ดอกไม้แย้ม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กชายศิวกร หอมระรืน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงกรองแก้ว เนียมลมุล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงปารณีย์ พึงเจริญสกุล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร มาแม้น
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงสิรินธา สาริกา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กชายธัชชัย กรุดเพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ จ้อยสีดา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กชายพิตตินันท์ ไกรโชค
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายสธนพงศ์ ล้อมวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เตรียมกรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กชายภคธัช รอดยิม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงฐิตาพร จันเพ็ชร์

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ หอมสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงปราณปรียา ตังนิติกาล

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงวรดา สีนาคสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายกฤษฎา พัวพันธ์พงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายจีรวัฒน์ พันธ์แตง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายนราภิวัตร บึงหาญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงณัฐมน ธรรมรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงธัญยธรณ์ ทศรฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๒
เด็กหญิงสายธารทอง แจ้งสว่าง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงสโรชา อุ่นเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรีเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กชายนราวิชญ์ โฉมงาม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ เสือโห้
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กชายศุภกานต์ วรรธนะกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีเดช
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงกนกนาถ วงษ์ปาน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงกนกนิภา วงษ์ปาน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงภัควดี พุฒวันดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขัณฑ์ประภาพกุล ๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายธนกร ศรีบุญเพ็ง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพโสต
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กชายภัทรพล แสงภู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กชายรพีภัทร พันธุ์จบสิงห์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กชายรัตนโชติ อำสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ ภู่เหมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงกันธิชา สมบูรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงนันทิชา แก้ววงษ์ล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงชนากานต์ สุพรศิลปชัย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ คชวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงมุนินสินี รุจจนเวท
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กชายธาวิน มาตรวิจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงกนกกานต์ กันยาคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กชายพงศกร เอียมงาม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กชายนพดล ศรีอนันต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงอริสรา วงษ์เสงียม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงคณัสนันท์ ขอพึง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงเบญจพร ฉัตรมงคลพาณิช
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ไกรสร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงทัตพิชา ศรีวิเชียร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายพชรดนัย โปเล็ม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายสุธพัฒน์ ประทุมทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ก้อนทองดี
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงวาสนา โพธิเนย

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายรัชพล ชิดปรางค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงจตุพร พละกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายภัศพงษ์ คามีศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงพิริสา ยานุพรหม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิมเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กชายคนไทย พาตา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงศิริภัสสร สุดแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กชายสุภวัฒน์ ธัญญเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงชลกานต์ ปรีชล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กชายนันทพัทธ์ สัตยพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ สัตยพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กชายวรภพ นาคเวช
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กชายชวิศ จรรยาธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กชายคมิก ดรอ่อนเบ้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กชายธีรภัทร ลาลุน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงบุษยมาส มีราศรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ กัณตวัตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงพีรยา หวังสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กชายธนาคิม ภู่ไพบูลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กชายเปรมปรีดา อ่อนมาก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีวิชา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสนสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงณัฏฐพร บุญประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กชายวันเฉลิม โพธิบุญปลูก

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายธนภัทร นาคสมพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงปรียนันท์ กลินหอมดี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๔

นายกิตติทัต เตชะเทียมจันทร์
๑๗/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๕

นางสาวชนิสรา ขุนเพ็ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๖

นายชินดนัย พลอยงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๗

นางสาวณัฐธยาน์ เตมาธนาวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๘

นายธีรภัทร รถมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๙

นางสาวศิริวรรณ วงษ์พันธ์ตรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๐

นางสาวสุชาวดี ทับทิมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๑

นางสาวอภัสรา บุญชูยิมแย้ม

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๒

นางสาวอริสราภรณ์ อำประชา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๓

นายแสงเพชร พานิช
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๔

นางสาวกมลวรรณ ราชธานี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๕

นายพัฒนเกียรติ สว่างประเสริฐ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๖

นางสาวภัครดา อินทร์บุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๗

นายศุภกิตต์ แก้วทวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๘

นายอนัญญ์ น้อยพันธุ์ดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๙

นายนธิเบศ สภาพสาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๐

นายพงศกร จันทร์คง
๐๖/๑๐/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๑

นายสมยศ สุตตาภรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๒

นายสรธัญ พงษ์สุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงประภากร พันธุ์ชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงจิตรา นันทโกศลศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงณิชชาวีณ์ สิริราศีภัสร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ แปนแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ศร๊จันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงนิชาภา ใจสมบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงนิธิวดี โพธิพันเหมือน

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงบุณยนุช เขาแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงปานชีวา ชืนใจดี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงเปมิกา อารยวัฒนพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงพรชนก เจริญสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงพรรณพัชร แสนเสนาะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ตันทเนตนิต
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงพัชรนันท์ พิกุลทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงพัชรไมย เจริญศิลป
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงพัดทอง พิศมัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงพิณรภัทร์ มะลิอ่อง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายพิมพ์ภัช เลิศปรีชาอังกูร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงพิศลยา พงษ์โพธิชัย

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงพุธิตา บัวชุม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ ขุนดารา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ทับทิมเทศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงภัทราพร ศิลปชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงมูนา ยุพาพิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงวรวรรณ เริมภักตร์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงวราา กสิกรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงวาริศา โพธิแก้ว

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงวิมลสิริ บรรพแสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงศิตา ชลอเดช
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงสุพัตตรา แซ่ซิม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงอชิตา เกตุแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงอทิตา พูลทะวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ช้างนิม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอาภัสรา ภูฆัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงอารยา โพธิสุวรรณ์

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงกนกกร นำดอกไม้
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีคำแหง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงจีราภรณ์ บรรดาศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สง่าสงเคราะห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงชนิกานต์ สุภศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ สมตา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงธัญวลัย จันทรา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงพรรณพร ลัดดากุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงพรลภัส คงลำพูน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงพิชามญช์ ปาละวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีประทา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงศิรดา มุขโสภาพันธุ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงสิรินภา ศรีแตงสุก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงสุรีย์พร เกิดอยู่
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ชาวบางพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงณัฐอริญ สิงห์เสวก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๕

นางสาวสุภชา เรือศรีจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๖

นายสหัสชัย บุญศรีสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงมลฤดี นิยมทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสัมพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงสุภัชชา สาคร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงแสงจันทร์ พวงบุบผา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงอินทิรา อินทร์ทองน้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๒

นางสาวอวัศญา ขุนสังวาลย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายกฤษดา ศรีเจริญการกิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กชายกัมปนาท ครองตน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กชายกานตชนก สุวรรณฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายจิรัฎฐ์ สุดประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กชายชัยยุทธ์ ศรีรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กชายณฐพร หนูทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กชายธีรนันท์ ยิมรูปเล็ก

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กชายนพพร ธีรนนท์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายปกรณ์ มณีศิลาเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กชายพงศภัค วงษ์ทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายพนัชกร พวงพิกุล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ดีทโชค
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายสรวิชญ์ มีมุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายอชิรพัฒน์ กรจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพชรดำดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงจิรัสยา แซ่อึง

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงชญานิศา มุขด้วง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงชนกนาถ จอมพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงณภาภัช ประเสริฐชิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงทิพจุฑา ดอกอัญชัญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงปนัสยา จันทร์เทศ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงประภัสรา สุขประดิษฐ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงปราชญา มลิชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงพอเพียง ศรีมาตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๗
เด็กหญิงพิญชาวรรณ บุญจง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันติเสถียรชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ปุริม แสนธนรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงธนภร วงษ์บัณฑิต
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงมณีกานต์ ง้วนสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงวันสิตา ทรัพย์ส่งเสริม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงวิรัญชนา จุติชัย
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงสิริยากร สุนทรวิภาต
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี ทักษ์กิติพงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุคนธ์วารี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายอคิราภ์ เพ็งชะตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงธัญพิชชา สมสนิท
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายวิริทธิพล

์

วัฒนภูษิตสกุณ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงกวิตา ม่วงอิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงภัคพร เวทยานนท์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๒
เด็กหญิงสุกฤษณ์ภรณ์

ช่างเรือนกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กชายนภนต์ ทองสุก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายภัทรพล บุญรอด
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงวราลี สว่างศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงชลทิชา กิจพิทักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กชายณัฐพล เชาว์พร้อม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงประภัสสร นิลกำจร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กชายอครพรรณ โหสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงสาธิตา ติลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงปุญญวา พันธุ์ศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กชายวรายุส สว่างศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงจิรัจญา พันธุ์พฤกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงปุณยาภา รักหอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงศุภณิดา สุขธรรมโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กชายทัศวัสส์ เรืองเดชอังกูร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สนธิเณร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ อินทร์ทองน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายรัฐศรัณย์ ทรัพย์อบทม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สิทธิเกรียงไกร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายเกริกไกร สมอคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กชายชนกันต์ สิระแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กชายชญานินท์ จีนพัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ ฤทธิกันโต

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กชายฐิติพงศ์ เจริญดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กชายดนุพล ใหม่จรูญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กชายถนัดชัย แสงจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ ศิริสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ เชือฉำ

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายรักษ์ธรรม บุญธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กชายศรัณย์ คงเผือก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายศักรินทร์ สุวรรณหงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายศิรา เสือสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายอรรถเดช สุขสมบูรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายอัษฎายุธ มีชาวนา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ หอมเย็นใจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา ปานกลับ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงทวิวรรณ ศรีวิเชียร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงนฤภร นักระนาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยพันธุ์ดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงปาณชีวา เปรมจันทร์วงค์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงปานรพี ทับทิมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงพสุธร กุลวานิช
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงพิชญา อุ่นวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงเพ็ญภัสสร เฮงธนาพัทธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงภูษิตา เล็กวงศ์ไพบูลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงวราพร ดอกลันทม

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงวิปุลา ปลัดจ่า
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงวิศรุตา กันทะวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงศศิธร แย้มมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงศิรภัสสร จรณวัตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๔
เด็กหญิงพลอยพิชชา เฉลิมเตชวงศา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงอาภัสรา คล้าเจริญสมบัติ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงอัญชุลี ทองสูง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กชายจักริน นระมาตย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กชายโชติกุล พาตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์สิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กชายทศวรรษ สุดสวาท
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กชายธนภัทร อุมาลี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กชายธีรภัทร เฉลิมฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กชายนันทณัฐ สระทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กชายนันทภพ ธารหาญ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายบัญญพนต์ คุณฑี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายภูธนดล หงษ์โต
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายวรปรัชญ์ แดงมุดตา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายศรัณย์วิชญ์ คงศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายสารัณ มาตย์ศรีพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กชายสิทธิโชค วงศ์บัณฑิตย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายอัศวิน วงศ์สังข์ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๒
เด็กชายอาสนะอินทร์ รุ่งเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงกษิรา สมัครวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงกุลปรียา ฤทธิยา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงชนิดาภา ชาวเขือนขัน

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ยิมช้อย

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อึงเจริญชัย

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงณัฐวรา พลมัน

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ประดับมุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงนวรัตน์ กมลทิพย์สุคนธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงปยะธิดา ศรีบัวบาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงพลอยปภัส ฉิมพรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงพัทธวรรณ แก้วดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขสำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงลลนา กำมอญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงวรรนิษา วงษ์ประดิษฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงวริศรา คิวเทียง

้ ่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงศุภิสรา เปยมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองบุญทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงสุวิชญาน์ ทองสุก
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงอภิชญา บุญธนาวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงอภิชญา บูรณะเสรี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายคเณศ นามรักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายเควิน อัญชลีชไมกร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กชายจิตติพัทธ์ สังข์สุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายชโยดม พูลสมบัติ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายชาครีย์ เอียมน้อย

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กชายณัฐพล แสงอรุณ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ เปยบุญมี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กชายเตชิด คำทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กชายธัมม์รติ นิมหงษ์ชัย

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กชายปรัตถกร ปณฑะศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กชายพิชวัชร์ หนูนุรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กชายภูรินท์ แจ้งสนอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กชายวสุ นิยมทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กชายศุภศิษฏ์ ดีปลอด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กชายอฐิกาญจน์ เกตุคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงกมลธร ปรีมาตร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงชนิสรา ศุภรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงชยาภรณ์ นาคยศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงณัชชา บุญโช
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงณัฎฐณิช พุ่มพันธ์ม่วง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงธัญรดา ข้องเกียวพันธ์ุ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงนภัสสร บุญน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงธนัชพร คงเปย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงพรนัชชา แซ่ปง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงพรรษา หมอยาดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงพิชญาภา พลายสาสินธุ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงร่มฉัตร บุญแช่มชู
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงรลินทรณ พลายโถ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงวาสิตา บุญประเสริฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงสิตาภา ปนวิเศษ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงแหวนแก้ว แก้วดิลก
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงอภิษฎา แท้สูงเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงอาภาวรรณ กัลยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงอาภัสระ รุ่งเรืองแก้วมณี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กชายกิตติเดช เพิมวิเศษ

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กชายเจษฎา อุบลบาล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กชายเจษฎา ศะศิประภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๐
เด็กชายชนม์ชนันทร์ สุพรรณถาวรีย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กชายณภัทรพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กชายณัฐพัชร์ แสงอรุณ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายธนกฤต ศรีถัน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กชายธนดล สุดจะหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กชายธนเดช พวงผกา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กชายธิติพัทธ์ จิวเดช

๋

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายธิติวัจน์ คูณพงษ์กิจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ ยีสุ่นซ้อน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กชายวิชญ์พล กุลรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กชายศุภกร พิกุลทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายสหรัฐ อวนมินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กชายอนุพงศ์ แก้วพวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กชายอนุวัตร มาตวิจิตร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงชนากานต์ พันธุ์สำลี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงชนัณญา พัฒผล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา หนูทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงณิชาปวีณ์ ผลภาค
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงตะวันวาด มาลัยเล็ก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงธัญรดา ประสมสาย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงนงนภัส หงษ์สกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สิงห์อุดร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงปารมี อ้วนเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงเปมิกา วรรณฉาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีทองสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงวริศา ปานมณี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงศิริพิชญา หนูทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงอชิรญา ตันประเสริฐ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงอลินสิตา นิธิศนวพัส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ธัญญาวินิชกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงทิตยา ชาววังเย็น
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กชายพีรศักดิ

์

ดีเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กชายธวัชชัย จันทร์คำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงพรรณทิภา พันธ์ชูชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กชายฐปกร แสงโพธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายอินทนนท์ ศรีนิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กชายพุทธพร โพธิอ้น

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา นิมิตรนิวัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิศรีทอง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงพัสตร์รดา ทองชมภู
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงปยาภรณ์ ปฐมรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงวิพัสวี อนันทิพยเมธี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กชายชยางกูร ปนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงญดาวรรณ ศรีตระการ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงธวัลหทัย ปานเมฆ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายปุณญพัฒน์ เรืองขจร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงศุทธินี อินสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงเณศรา ธิกุลวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงพรรณปพร กล้าหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงศาศวัตรา ศรีเหรา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงกนกรดา แหวนทองคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงณภัทร ขุนทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงปริยากร เปรมทองสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายภูริชัย จันทวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ รุ่งแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๕
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เชาวนานานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงเขมิสรา ทองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงพลอยลดา บุญจง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๘
เด็กหญิงปรัชญ์ณัฐฎา

มาลัยรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงชนัญญา วงษ์สุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กชายกวิน แสงวันทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กชายวีรสิทธิ

์

ศรีวิริยะโยธิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ วิเศษสิงห์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กชายวรายุทธ ตรีวิชา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ แก้วนิธิรัชต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงสโรธร กลันเถือน

่ ่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงธวัลฤทัย พันธุ์พิพัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปานศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงจิระภัสสร ภักดีวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วอยู่
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายกฤศณัฐพล สงวนสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงกิตติวรา ล้อมวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายชนสรณ์ ชมพิกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงชิรญา มณีอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงนภิศสิริ งามสอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สุขเถือน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายกัณษพิชญ์ เพ็งรุ่ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายณัฐดนัย สิรวณิชย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงกมลชนก อัปมะเย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงข้าวขวัญ พุ่มมะปรง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๐
เด็กหญิงแคสแซนดร้า

นะวาระ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กชายทศพร แตงระย้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงพัชราพร ยังแหยม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายธนพล ชัยวันดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงอรปรียา นำทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์อินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายอติรุจ ธาราสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงรุจาภา วิเศษสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กชายสิรภัทร อนันตสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงสุนันทา บุตรพรม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงปุลพร สุระอารีย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีวิเชียร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายพิทยา บัวเพชร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงนัฐธิดา พุ่มพุก
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ อุระอารี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงวริศราพร ปาละดี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงขวัญชนก วิบูลย์อรรถกร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ แสงอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงณัฐนรี วังเสาร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงชนันภรณ์ เทียมลม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายอรรถบูลย์ วงษ์เสงียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายประชาญชัย สุขสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กชายชุติพนธ์ พวงดอกไม้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงวีรยา บุญเลิศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายบุริศร์ เฟองฟูวัฒนกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กชายภัทรภูมิ เรือนคุ้ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กชายนวภูมิ ปนเกตุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กชายจิตรภานุ ดีแสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ มนต์ประสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา พันธุ์มุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายฉัตรชัย ไหมเงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร กันศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วัฏฏสันติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กชายทินกร อุทาพรหม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กชายธนกฤต ขันตี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายธนศักดิ

์

ทองกษัตริย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายธนากรณ์ แซ่อึง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กชายธีรภัทร วิชาธร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงนิลภัทร สร้อยอ่อน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงนิสุดา มหาวัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงเนตรดาว รักษาวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๒
เด็กหญิงพรรณพฤกษา

ชมดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงพลอยใส ชาวพม่า
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มุมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กชายภาคภูมิ ธนีเพียร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงลีลาวดี ขุนไกร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กชายวงศกร ทิมวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงวิรัญชนา มาเกิด
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายวีระพงศ์ ม่วงเก่า
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายวุฒิชัย กิมฮวดกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงศศินิภา ศรีเพียงจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงศศิวิมล ตาใจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงอธิติยา สำรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กชายกษิเดช จอมพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงจารีรัตน์ นิพวงลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กชายธเนศ ยิมสมบูรณ์

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

อยู่ดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กชายนนทกรณ์ จีนเจนพจน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดวงพรมมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ เกตุสุทธิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายกฤตเมธ หันชะนะชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายกฤษฎา พูลเพิม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายเจริญชัย คล้ายกระแส
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อำสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงชนัญชิดา พิกุลทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงชุติมาส กัลพงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิมจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงณัฐริการ์ บู่หาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงภคพร แย้มนวม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรหมแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงศุภพรพันธ์ ปานดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กชายสถาพร ทิพย์ไปรยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กชายสาธิต ใจกันทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงกนกนิภา ชูมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กชายชลันธร มาพลาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กชายณัฐพล สังข์วรรณะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กชายดรันภพ บุญเทียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายธนัท วงษ์พงษ์แพทย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายนนทชัย โสมพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กชายบัณฑิต จำปาเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กชายพงสกรณ์ กรบัณฑิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กชายพนธกร วงษ์จันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงพัชรี พูลอนันต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กชายยุทธนา พิชิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายสันติพร มีสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ วงษ์สถิตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กชายธรรณธร กล่อมจิตร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงธันยาเรศ พรมจาด
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ แจ่มไสย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญประกอบ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยมาตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วเมฆ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กชายธนโชติ นารถกุลพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กชายชวินฤชุวิชญ์ งามทรัพย์มณี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กชายฉัตรมงคล แก้วพานทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายพชร เรืองปานกัน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กชายจิรพัฒน์ แซ่ลิม

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงนิษฐ์ณิดา มาแสง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กชายพงศธร เมฆนุภาดล
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กชายโยนาธาน กองร้าย
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงอริสา สุวรรณหงส์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงณัฎฐา กุณแสงคำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงอนันญา ศรีนภาผ่อง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงกุลณัชญา มโนธรรม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กชายธนบดี บุญเหลือ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายไกรวิทย์ ศิริพันธุ์สิน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ขาวเงิน
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงณัฐมน พันธ์แตง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ พิมใจใส
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายธนภัทร โผแพ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายตุลลธร รักจ้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ รวยดี
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กชายชัชวาล เพลินจิต
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงรพีพร แดงแตง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มมัน

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

บุญรอด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงจิณณรัตน์ พลอยสำลี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อร่ามศรี
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงสายนที ดีเมฆ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กชายธณัฐ ชัยปุย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กชายปาราเมศ ปนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายธเนศ กลินเกตุ

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายกรธวัช ชาวโพพระ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงกานต์ทิตา แสงไชยศรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงสุพิชชา รองเพ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๖
เด็กหญิงกรรณิกานต์ เสือสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายบุญพิทักษ์ ไกรพัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายธนภัทร คงบุบผา
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงศิริพร ประเสริฐสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงอภิชญา คำมงคล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กชายรชต อินทร์ปรี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กชายพินิตนันท์ ภูผา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายอรรถพันธ์ แตงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงณัฏฐา พาขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กชายพาทิศ อิมทรัพย์

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายจักริน ใจมาวิลาศ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงพรลภัส ภาคคีรี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กชายอาศิรา
กุญชร ณ อยุูธยา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจขัน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงธนพร อินชะนะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กชายชินกฤต เฟองวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานนท์

ลีสุขสาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงจิรายา กวางษี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ม่วงน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายฐาปนกร สุวรรณศร
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายณภัทร พงษ์แพทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กชายพีรยุทธ
ประคองกลางโภคา ๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายภูรภัทร อินทรภู่
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงธนิษฐา พงศ์ศิลปวิจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายวชิรภูมิ แสงแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กชายภูริช อรุณศรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ ละออทรัพย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงกรวรรณ รวยดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงสรารีย์ ขอพบสุข
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กชายสแตมป โกสถา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายศุภกร โตสกุล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

โพธิกระจ่าง

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงพรรณวรท พุ่มร่มบุตร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายสิรพันธ์ โพธิพันธุ์กุล

์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กชายธนากร บุญประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายศรุต สุทธินันท์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงจินตภาส์ ผสมการ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายณภัทร เบียวทุ่งน้อย

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงสุภาพร สง่าแสง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงชัญญานุช วิภาพรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงอรุโณทัย วัสโสสะ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงอริสา หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายศันธกฤษ กลินกุหลาบ

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงประภัสสร นกเนตรพันธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ขำเงิน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงกชพรรณ ศรีคำไทย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงณิฐนันท์ อุ่นจิตร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ยศสกุลเลิศ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กชายวัชรปญญา วงศ์ลาภเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กชายเตชะสิทธิ

์

เหลืองสถิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงธัญชนก คุณากรวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กชายธนกฤต ธงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายชาญชัย ยิมเลียง

้ ้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงปยะธิดา กิจนวม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายธนกร ยศสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายภานุพงษ์ ระวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สังข์วารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายระพีพัฒน์ เตียงนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายฐนพงษ์ นาคนิเกตุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายณปกรณ์ พชรพงศ์พิพัฒน์
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายนริศ พรมรส
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายอนิรุต บุสดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงเมธาพร แพพิพัฒน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายกรินทร์ นามวงษ์บุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทังดี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงบุญยวรีย์ บุญเกิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงภมรมาศ พันธ์จบสิง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กชายอภิเชษฐ ปาลพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เรืองสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงปรีดาพร อุ่มคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กชายคมกริช ชีพนุรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงมัณฑณา เมฆฉาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงวรรณวิมล สอดสี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายธรรมรัตน์ เพชรรัตน์อุดม
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ศุขมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กชายปรเมศร์ ทองอินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงนันทิชา แก้วกันดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พุกมีพันธุ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงปรีญานุช สีสุขสาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงกรกัญญา ขันทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กชายธนกฤต จันทร์สุวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายกิตติชัญญา บุญประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายชนะพล พันธ์คล้าย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ไผ่เขียว
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กชายธนวินท์ นิติเกรียงไกร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กชายนนพิพัฒน์ พันธ์แตง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กชายนเรศ แก้วตา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กชายวัฒนชัย ชีพนุรัตน์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงเขมิกา พวงสำลี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงชลธิชา หวังเดช
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงนภัสชนก เกตุคง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงบุณยาพร โตยะบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายกฤษณพงษ์ พันธุ์ด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กชายชยุตม์ อินทวิรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กชายฐิติพงษ์ นุ่มพุทธ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

พันธ์ด้วง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชีพนุรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงกัญญาพร เซียวเกษม

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงกัญญาพร โพธิศรีทอง

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงชาลิสา โตสุวรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายชินโชติ ผ่องสุขใจ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายทรงพล รักน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสมร่าง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๔ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายภูรินทร์ ใจสุข
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กชายศิริวัฒน์ กุลฑา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายสิทธิโชค สีโสภา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา ชาวดอนคูณ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เคนมา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ รักงาม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี พักเรือนดี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงภัทรวิมล ปรางเทศ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงวรรณกร จามะรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ จันทรง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา ปานจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงเอราวัณ ห่วงสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กชายณัฐธพล ปานจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา แพจัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ เภาเสน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กชายวีระธนา สุกเกษม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงสโรชา พุ่มพฤกษ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กชายธนกร ชลพิทักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ พรหมจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินประสาทร์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กชายณัฎฐกรณ์ สกุลเพชรอร่าม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กชายธนากร สุขศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายจิรภัทร -
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงพิยดา จาดพันธ์อินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงทัชชกร ไกรกิจการ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กชายสัณหวัฒน์ บุญกล่อม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงสุภาพร ตุ่มสีระยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญมาก
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายบุณยวันต์ คงใจดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ โรจน์รุ่งกุลกิตติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายวราวุฒิ บุดดาเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

วีวิตแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พันธุ์ตัน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินธมาตร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๕ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงปรนรรท์ โพธิแสนสุข

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงศิรประภา แสงภู่วงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์จ้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กชายธนา สุขเกษม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กชายปยวัฒน์ พุ่มมะลิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายพงศกร ชาวบ้านช้าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กชายวิวัฒน์ คูณโคก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กชายสราวุธ พันตัน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงดวงตา ดวงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงเบญจมาศ จ่าพันธุ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงวิภาดา ปตเวก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แตงอ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงสุวิมล มีจันทร์ทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายชนะ -
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงศิรภัสสร วงค์ไชย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงสิรินดา กิจบำรุง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๒
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

เสนนอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กชายธัญเทพ ขำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงอัญธิกา พันธุ์จ้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงอรดา วังงาม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงมีนา พันธุ์ตัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชีพนุรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ ชีพนุรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงสุเมียะ

๊

-
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองดี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายตฤณพัฒน์ สอดสี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ธรรมจะดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กชายฐิติพัฒน์ ยิมโก๊ะ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงลูกนำ บุญตา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงสุธาสินี นาคเกตุอุ่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงอิศรานันท์ ขุยสุพรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กชายเดชาพล รอดเทศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ เขือนอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงอธิชา กองแสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กชายกฤษฎา ช้อยสามนาค
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คูณโลก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กชายโชคอำนวย ชืนเมือง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กชายทัตพร รัชสีห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กชายรัตน์
เกศเกือวิริยะนนท์

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงชาริสา นาคสัมพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงดวงใจ ปาลพันธุ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เภาจันทร์วงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กชายณัฐภัทร บุญเสม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กชายธีรภัทร พวงวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๑
เด็กชายเพชรสุพรรณ วาดนิม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ อินทร์สาลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงชลณิชา เรืองทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงนภัสศร มูลสองแคว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงเสาวพร เรืองทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ แตงวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กชายสมบัติ เจริญศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงจรรยพร จันทร์ประเทศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงชมภู่ ชาวดอนคา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงปาริยชาต ธรรมสถิตนิเวศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงพรกนก นาคพิทักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ยิมโสภา

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายเจษฎา แก้วเมฆ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กชายพิสิษฎ์ บุตดาเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงอรทัย พันธ์ผูก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายณรงค์ชัย มากระจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงพัชดาพร แก้วมะณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปนแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงชมพูนุท หอมสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงรุ่งธิวา นาชิน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายจิราทิพัส หัตถกรรม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงปยสุดา หกสาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายธนชัย บุญเทียน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงสุภลักษณ์ ตันทอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายไตรเทพ พันธุ์พวง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายพีระวัฒน์ พงษ์สุทัศน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงณัชชา ขุนจันทร์ดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายอภิชาติ โชติช่วง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงไพลิน นุ่มพุทธ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กชายธีรวัฒน์ สุกแสงจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กชายพลภัทร์ จันโท
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงเพชรา นำใจดี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กชายวงศกรณ์ คำนวน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงหรินทิพย์ โพธิศรีทอง

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กชายวัชระ พักเรือนดี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายศรัณย์ นุ่มพุทธ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงพัชรีวรรณ จันทร์โท
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงพรหมภัสสร อิมพันธ์แบน

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงบุณฑริก จันทร์ประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงนันชภร ถองศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กชายปรเมศร์ ถองศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กชายอรรถพล แก้วสุกใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ฆ้องวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายกฤษณะ วงค์สุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กชายธวัชชัย เอียมอำพร

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายบวรพจน์ สวัสวิเชียร
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กชายพงษ์พันธุ์ โพธิพูล

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายพศิน แสงสายออ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายวรรณกิจ เทพวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงธันยพร ธิตานนท์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงพรนิชา โสดา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงเมธาวี มะเจียกจร
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงอัญธิวากร ทีเหล็ก
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงแพรวา แก้วสระแสน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายกฤตยชญ์ โพรามาต
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ เทียมจิตตรักษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงสรญา เจริญผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายภูวดล ประสมศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงรุ่งรวี ศรีขวัญเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายพยัคฆ์ ต้นแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายภคิน เจิมเจนการ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายศุภกฤต ท้วมใจดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายอนิรุจน์ หาญพุฒิ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีวิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฐนิชา เอมสรรค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงทรรศนีย์ สุดแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงเบญญา กลันพจน์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงปทิตตา แย้มพิกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิเปยศรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายพีระพงษ์ พัฒนจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีเรือน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงพรวิภา โสมชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงมาริสา เจริญดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงรวิตา คำเสียง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กชายประวิทย์ เพ็งพระจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงธนพร ดีเกา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงปภาสิริ พงษ์พันธุ์งาม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิกุล
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงอรกช ปราโมทย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงเกศริน เทียงประยูร

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายสรวิชญ์ ชาวโพธิสระ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กชายภาณุพงศ์ โกมาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญจิตร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายธนากร ณ เชียงใหม่
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายอนาวิน เกตุมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายชัชพงษ์ บุญจงตุ้ม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วศรีงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายธนดล อารมย์คง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงพิมพิกา นามจิตร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงอริษา สุดแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ พิชิ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายสุรบดินทร์ ชัยช่อเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงสมพร พันธุ์เกิด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กชายคิมหันต์ ภู่สิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ โอปน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล สมพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายลัชพล กำลังเดช
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา จีนแสง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายสมพงค์ พิชิ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายศรายุทธ ชูชืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กชายพูลลาภ พูลสมบัติ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายชัยภัทร ชูชืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา บรรดาศักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายพลากร สุรสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายชิษณุพงษ์ ติดโสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายวิษณุ เณรบำรุง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายวงศกร สุขสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายพงศกร สุพรรณโรจน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หลีพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายวีรภัทร เทพณรงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กชายศิวัช พึงทรัพย์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กชายสุทธิภัทร โพธิสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กชายอนุพงษ์ น้าประเสริฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กชายธนภัทร สุพรรณคง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายธนากรณ์ สูนสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงจารวี ช่วยบำรุง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้ววิชิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงปริชาติ รอบรู้
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงชุติมา อนุราช
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงชไมพร ชาวทหาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงวรรณิษา จ้อยหว่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงเพชรดา ขุนไกร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงสุพัชชา จ้อยเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายอภิชาติ ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงอุษา ไม้เกล็ด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ช้อนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงศศิวรรณ พรหมจรรย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงสีรีธร อินทวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๐ / ๒๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงไพลิน พรหมบุญสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงสุนิสา เพ็งเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พูนสำราญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงสโรชา พรมเดช
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พวงเนียม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กชายวาจา ยิมกริม

้ ่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ เภาวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายสาธิต เสือเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงศิริพร เพ็งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายชาญวิทย์ ลิมวิลัย

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายสิทธิชัย แดงดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายนันทชัย แสงแดด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายอานนต์ อยู่ยุติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายจิรพัฒน์ พรหมเมศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทร์แท้
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เข็มเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงอลิษา พันธุ์เอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงพัชชา จำปาศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจริญรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายวันชนะ ภวะวิภาต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงวรัญญา บุญเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จอมแสง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายสุกฤษฎ์ ประทุมเกตุ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กชายอนุสรณ์ ขันติสถาพร
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กชายศราวุฒิ ขันติสถาพร
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงชุติมา โพธิพันธุ์

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงปทมา คงพรหม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายพรเทพ นาคเวช
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ มันยืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายฉัตรคุปต์ พยัคฆพันธุ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายธีวสุ คนึงสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายพลาธิป แสงสุวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ ขาววิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายสรนันท์ ทองสุข
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๑ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายอนุวัตร ขันทองหล่อ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมจรรย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงจิรภัทร หอมสุก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร จ้อยเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทพประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงอารียา ฆารตะสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วชมร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายบวรทัต แก้วพานทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงสายฝน สายทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายชัยพร ฉอ้อนจังหรีด
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วพานทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายจิรายุส ผิวแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กชายธนัท พลเสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายธีรภัทร อ่อนนิม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายวธิน งามดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กชายศราวุฒิ เหม็งพันธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายพิชาณัฐ พิกุลทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายสาธิตย์ สุขลาภ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กชายชลธี อ้วนทูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ เชิดชูธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงนิชารี บัวแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงวรรณทณา ทองแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงกัณฐณัฏฐ์ เขียวสลับ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี สุทธิโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายธนชัย หิรัญกวินไพศาล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายสรพงษ์ ขันติสถาพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงณัชฌารีย์ สิริไสย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ พันธุ์เอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายมณฑน แกว่นธัญญกรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชร์เว่า
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร หุ่นประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงทิฆัมพร หลันเจริญ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงพรพรรณ ดมอุ่นดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงสุชาดา พันธ์มุก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กชายกิตติพันธ์ โกมาร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กชายฐิติกร ทับทิมทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงสิริมา อุ้มสรีทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ภูใบบัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายณัฐวัตร ช่อสูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงฐิติยา อุ้มสรีทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงณิพรรณพร พลเสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายนรินธร รอดจ้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงสิริกัลญา อินทร์ทองน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายภูมิภัทร หนูวรรณะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายปยพัฒน์ หมันเพียร

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายคุณากร สุขสมบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ เสนเภา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่นเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายชนกันต์ ดวงเทียง

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงเพียงฟา งามดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงสุนิตา มณีวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงเอือมพร

้

บัวแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กชายกชกร สุวรรณศร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงพรพรรณ บุญเกิด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงภัศรา สามทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ เคือแสง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงณิชา พันธุ์จบสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๓

นางสาวคนึงนิตย์ ขาวพุ่ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงสุธินี มาตย์ศรีพงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายพงศธร เอมสมุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กชายเกรียงไกร มณีอินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กชายจตุรพร เกิดวัน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กชายวรโชติ ลิมธนกิจ

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธานุวัฒ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงชาลิสา นาคปาน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงพรทิพย์ เผือกอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงธนพร เทพบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศูนย์สิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายกันตะพล อินทยศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายต้นกล้า เหม็งพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กชายศศิวัฒน์ กลันแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ คูณโคก
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ทองลา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงอรณิชา ปนสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงเนตรดาว ซาชิโย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงนำฝน วงษ์จันทร์ศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงสุภัทร์ชา ศิริฤกษ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันตำลึง วัดพันตำลึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายเอกรินทร์ รุ่งหมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันตำลึง วัดพันตำลึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กชายพงศธร ดีสว่างอารมณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันตำลึง วัดพันตำลึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงเกวลิน แซ่จิว

๋

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันตำลึง วัดพันตำลึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กชายอมรเบิกฟา รัตนกูล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงวรรษมน คงเปย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงสุชาวดี นาคสมพันธุ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงพรรณษา หมืนขันธ์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายภาณุพงศ์ ข้องม่วง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สารเพ็ชร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายสุรพงษ์ หัสจรรย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายอภิเดช ชุ่มยิง

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงปาลิตา เซ็งแซ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงนิลตา เพ็งคุ่ย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ยืดยาว
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญวุฒิ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กชายธนภัทร์ เอกปชชา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงณิชา พลายโถ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๐

นางรัตนา ล้อมวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๑

นางสาวหทัยมาตุ คงสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๒

นางสาวโสภิดา คล้ายเผือก
๒๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๓

นางสาวมาลี สงวนพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๔

นายอนุวัฒน์ แผลงศรี
๒๘/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๕

นางสาวเมทิกา โพธิสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กชายคงศักดิ

์

สิงห์สุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กชายธวัชชัย ใจชัยภูมิ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กชายมงคล อินทร์สุข
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กชายประยุทธ์ สว่างศรี
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กชายธนากร เพ็งคล้าย
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กชายพลพล มีชนะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กชายวรายุส ขาวเอียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงนภาพร ปนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงกัณฐิกา เพ็ชรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงรมิตา สีวิสอน
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงชลธิชา เกตุประทุม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงพรชนก มะนาวนอก
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงสุธาสินี หาญชนะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงพัชรี สกุลพราหมณ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงนันทนภัส เพ็ชรศรีงาม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กชายศิริโชค ภู่ทอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กชายเสกสรร บุญประกอบ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา พูลมี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ สว่างศรี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงนันท์พนิตา มะลิวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงปาลฎา เสร็จกิจ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ปติวีรารัตน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายศราวุฒิ ซือคง

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศรีเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์แช่มช้อย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กชายศุภณัฐ เงินงาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายกวีวัธน์ ทรงรักษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อรุณศรี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กชายศิรพัฒน์ แสงปลัง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงไปรยา บัวทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กชายจิรายุส แก้ววิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายศิวกร วรรณา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายสิทธิชัย ปญญากล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายเอกวัฒน์ อินทร์สว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงฐิดาพร แก้วศรีกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปนงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์เพ็ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กชายศิธาวัฒน์ ท้าวลา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กชายปาณชัย ริดกันโต
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กชายสงกรานต์ นิมสมบุญ

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงสุชานันท์ วิรัชธนาชัย
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงอนันตา ทรัพย์สิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เชิดโชคศรี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงสุธีธิดา สุนทรวิภาต
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวนเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

พันธุ์ใย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กชายอดิศร มานะกูล
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงสโรชา คงสกุล
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงมีนารัตน์ มันพันธุ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายกิตติธัช โสมจิต
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายอนุชิต โสมจิต
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายสถาพร คล้ายปลืม

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กชายพงษ์พัศ พงษ์สุวรรณ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชาวบุตรดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงกมลฉัตร มีวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงสุภาพร นิมนวล

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงธันวา มาตรวิจิตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงมณีวรรณ พุดเดช
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา ดีขำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กชายอภิเดช ศิลางาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายสมพงษ์ ทองอินทร์พงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายรพีภัทร สอนนุช
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายอนุชิต ทาโสม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายรพิวิชย์ กันพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กชายอัษฎายุธ โหรนาค
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ฮวบศรีพันธุ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงกชกร ละมูลมี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงสุภาพร บุญย้อย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายชิษณุพจน์ พันธุ์ชัย
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายโยธิน มณีวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงนพรัตน์ ใจรักหลวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงนำผึง

้

สุดฉาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงจิราภัทร์ ชัยชุมพร
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงสุวิมล เพียรสุขสันติ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา นิมนึก

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายณรงค์เดช เมฆสุทัศน์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายดนัย บุญญเขต
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายธีรยุทธ ดีขำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายฐิติโชติ เหมือนแขยด
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายณัฐวัตร กลันใจ

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงจรินลักษณ์ ชูกำลัง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงอรุโณทัย ชาวห้วยหมาก
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กชายไชยเดช เทพรส
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๑

แม่ชีทัศนียา ช้างงาม
๐๓/๙/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๒

แม่ชีนิมนวล

่

เบ็ญมาส
๐๙/๘/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๓

แม่ชีมนต์ภัสสร
ชำนาญพาณิชย์กุล ๐๕/๗/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๔

แม่ชีสมจิต แสงจันทร์
๑๑/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๕

แม่ชีสุดาทิพย์ ปวะโก
๐๙/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายจตุภัทร ตังทะนาม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายธวัชชัย ม่วงแช่ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ชรสู้
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายธีปนนท์ ทับแสง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กชายสหัสวุฒิ จิตหงษ์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กชายพลกฤษณ์ เสือสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กชายราชัน แก้วปาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กชายอนาวิน ขำคง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงขวัญอุษา บุญเกิด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงฐิตาพร ถินทวี

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงณัฐริการ์ หงษ์เขียว
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงนิตยา ระยาย้อย
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงพรรษกร ลิมภิรมย์เจริญ

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงลภัสกร จันทบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงวรัชยา ศรีวิเชียร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงสริตา อุบลบาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พันธุ์จ่อย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงอชิรดา วงศ์มาดิษฐ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงอรัญญา ประเสริฐชิต
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงอรนภา พุทธยงค์
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงขวัญข้าว แก้วฉำ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กชายชยานันต์ กู้พันธะวงษ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายธวัชชัย สระกบแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กชายชัชฤทธิ

์

บำรุงประดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายศุภกร ศรีสังข์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายวันเฉลิม พรสวาท
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงธนภรณ์ เร่งรัด
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายปยพันธ์ อ่อนสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายก้องกิดากร หาสุชล
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงสายธาร เหว่าด้วง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงกิตติวดี ปมิตต์ธศิล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงอาจารียา ปาลพันธุ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายธันวา จักษุศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงธนัธพร ราชูโส
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายนวพร สนธิเณร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายฉัตรชัย รุกขชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายชูเกียรติ แสงอารีย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กชายธนา แทนวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายประสิทธิโชค ชมปอม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายปุณณภพ งามสิทธิสกุล

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กชายภูเบศ เดชอุ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กชายสมมนต์ ช่องรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายสุรินทร์ สมสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายอณุพงษ์ ฉำแจ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงจารุณีย์ ลำสุขดี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงจิลลาภัทร เจือจุ้ย
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงชญาดา เฉกแสงทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงชญานิศ สันติพิพัฒน์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงณัฐวศา รามแสง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีนิล
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา สุนารัง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงประภาพร สร้อยทองหลาง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสนิท
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน กล้าคนดี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๘ / ๒๙๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงทัศวรรณ กลางกัลยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญสุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงศิวพร อินทร์บุญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงปาลิตา บัวเพ็ชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีวิเชียร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายถนอมวงศ์ จางบาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พรมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงศันศนีย์ สว่างอารมณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๘

นางสาวชุลีพร วิเสโส
๑๗/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๙

นางภิญญดา ขวัญงาม
๐๔/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กชายธนกร กรุณากร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กชายก้องเกียรติ ศรีเหรา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร อุ่มน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายโชติพัทธ์ แขวงอินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๔
เด็กชายพรรณธกานต์

ปานหว่าง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายบรรหาร แก้วเถือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงศยามล แก้วสุกใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงราตรี ทับโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงจินตนา สุกแสงจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงเหมือนฝน นาคทองอินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญงาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงลูกนำ จีนแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายนพพร ติเยาว์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กชายบัณฑิต ชัพนุรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กชายกิตติกร สกุลเพรชอร่าม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายสรสิทธิ

์

แย้มน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงสุพิชชา ขาววิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงสโรชา บุญกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงกังสดาล เดชบรรทม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงพรรณณิภา ติเยาว์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงนิภาพร สุขยิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กชายหิรัญ เจียมธโนปจัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กชายธีรเชษฐ์ อาจคงหาญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กชายโสภณ ดีเสือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กชายสราวุฒิ บุญขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงพิจิตรา อินทร์สาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงสกาวรัตน์ นาคสมพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ่าพันธุ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงกรกนก แพจัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงชลิตา คงวิเชียร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงวนิดาพร อ่อนโสม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงพิชชาพร ขำวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายหฤษฎา ละอองนวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายพงศ์กฤต เกิดคลำ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กชายปรีชา ดอกไผ่
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กชายเกือกูล

้

สวัสดิผลจำรูญ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิประภา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงญาญัจฉรา เปยมทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ทรัพย์อินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงนันทิดา โคณบาล
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงนภัสสรา แท่งทอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงชิดชญา สุขจรวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงสิริกร สนธิคุณ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กชายทิวากร หมอยาดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายจักรธรรม จาดพันธ์อินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายธนัญกร เครือบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายทศพร เกษสมบูญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กชายนิรภัทร์ กลินโพธิ

่ ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายบูรพา อุ่นเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายศิริพัฒน์ สุขเกษม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กชายณัฐดนัย แสนดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงชัญญา ศรีนวล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงนวพร เมืองแก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงนาถอนงค์ โชระเวก
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงนภัสสร นาคไชยะ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงประภัทรา แดงแตง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายสิทธิพร พะพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กชายธีรเดช เครือบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กชายวีรภพ เสือนุ้ย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กชายรพีพัฒน์ นรบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงนิลรสา อ่อนดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กชายปณณธร สายบัวเกษร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กชายทศพร ผึงล้อม

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ฉายวิเชียร
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงสกัญญา ถึงแสง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงนิธิกานต์ สุขบุรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร อ้อมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงเปรมฤดี พุ่มพฤกษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กชายสุรัช ทองอยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กชายอโนชา ขุนเณร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงปาริฉัตร หมวดแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงปนัดดา ประสงค์ผล
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงชนม์นิภา โรจน์บุญถึง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงสินสร สงวนสัตยากร
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงน้องส้ม ไม่มีนามสกุล
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กชายสิทธินันท์ สีสุขสาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไทยโอพาส
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายธีรพงษ์ ตังยิงโต

้ ่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายพงษ์สพัศน์ แซ่ลอ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กชายอังกรู นักพาณิชย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กชายสราวุธ ชาวกงจักร์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายพงษ์เทพ สุมานพ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายอนิพัช ไผ่แสง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายพร้อมพงศ์ วีทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ทีหัวโทน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายนพดล โรจน์บุญถึง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กชายโตมร ผ่องโอภาส
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

แซ่กวาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายณรงค์เดช หลุยจันทึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงธนิตา สาททอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๐

นางสาวกรรวี โพธิทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ บุญเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กชายธนพันธุ์ พันธุ์ไทย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กชายศุภชัย พันธุ์จ้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงปานตะวัน หงษ์เวียงจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงดวงกมล มงคลสระ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงธิดาภรณ์ หอมสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงชูขวัญ นาคทองอินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๘
เด็กหญิงพลอยพรรณ กรจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงธนพรรณ นาคสมพันธุ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงกนกพรรณ นาคเกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กชายปยวัฒน์ สิงห์พันธุ์ม่วง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กชายธารา บุญทรง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กชายสุพัฒน์ แผนสมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กชายสายรุ้ง ปาลพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงมะปราง สุดธง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กชายปยะ วงษ์วิเศษ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงนาราภัทร จ่าพันธุ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีสด
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยืนแก้ว

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กชายปฐมพงศ์ จามิเคน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ศรีประทุม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายยุทธวัฒน์ คะชาชาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๓
เด็กหญิงประกายเพชร

ศรีเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ นาคพิทักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงดาราวีร์ คงเกิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงอุษา ภู่คงพันธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กชายอนุชา มะลิห้อย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กชายอโนทัย มัจฉาฉำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กชายรณพงศ์ แก้วใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กชายวิศรุติ แสนชาลี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กชายณัฐ พันธ์พุฒ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปรางทอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงอาภาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงแทนฤทัย แก้วกิริยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงกรองแก้ว เรืองทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ หงษ์โต
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายสมชาย พืชพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงผกากรอง มาพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๒ / ๒๙๘
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กชายธีรวัชร ปาละพันธุ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ภูนพันเอียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายธนากร ออมสิน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ สิงห์จุ้ย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปญสมคิด
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายเดชพนธ์ ล้อมวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กชายอดิศร ขวัญมี
๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ดวงมาลา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กชายคทาธร สุวรรณวังกูร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายธนายง ปอมพิมพ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดวงมาลา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์ผา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงวรัญญา รอดเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงบุญญพร ด้วงละไม้
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กชายเกรียงไกร แต่งตัง

้

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ อาษาภา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ คล้ายสุบรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กชายสถาพร พันธุ์เรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กชายจักราช ศรีจันทรอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริรุ่งโรจน์กุล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เรือนไทย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงสิริวิมล ด้วงละไม้
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงดวงพร ขันแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กชายธณาสิน เชียงทิพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กชายปกรณ์
เณรแก้ว สวยกลาง ๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายธนพงศ์ หงษ์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายจาตุรงค์ ขมหวาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายคุณพัฒน์ บัวมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงรัตน์ติรส อุทัศน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายชัยกรานต์ ภาคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายอธิบดี นิรัตศัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กชายเทวัน แต่งตัง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กชายธีรัตน์ เกิดสมนึก
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายวีรพงศ์ ทองอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๓ / ๒๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายวชิรธร กำมเชียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ ปานจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา เอียมสอาด

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มพฤกษ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงพัชราวรรณ นามเสนาะ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ เอียมสอาด

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงสุปรียา อินทรปาน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงปรีดาวรรณ พันธุ์เณร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายกาย ทับทิมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา หวังวงษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงนฤมล คุ้มพันธ์แย้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ เรืองทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายชนินทร์ สุขแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีจันทร์อินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร ปนฑะศิริ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กชายนนทชัย สมบูรณ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กชายพงศ์พัฒ รถมะณี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กชายพงษกร แสวงสุข
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กชายรพีภัทร คงสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงขวัญใจ เจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงณิชกานต์ แตงวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงทิวาพร เอมวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงทัศนีย์ มาพันธุ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงธนพรรณ ใจดี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงปรายฝน โตยะบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงมนฤดี จันทร์ชัย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงศาวิตรี จันทร์เศรษฐี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงอิงธิรา เอมวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงอินธิวา ปนฑะศิริ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงแพรวา โสมะภีร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงโยษิตา ด้วงละไม้
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กชายศุภโชค สิงห์พลาย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงพัณณิตา กลินหอม

่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงธันยารัตน์ จิตร์แสวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ โตพันธุ์ดี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ นุ่มจุ้ย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงจันทราทิพย์ เผือกพันมุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงสุนิษา ลามโคตร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ อ่วมประวัติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธหะ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายชัยพัสตร์ ชาวท่าไชย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายวงศกร จาดช้าง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กชายฐิติพร ปานจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กชายศิริมงคล เหรียญผักแว่น
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงศิรประภา สีลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงมุกดา ธงวาส
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กชายสุทธิพร เรืองอุไร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กชายวงศพัทธ์ กัณพัฒนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กชายอวิรุทธิ

์

การินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กชายธวัชชัย บุญสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายประวันวิทย์ สมพงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กชายพิชยดนย์ บุญกล่อม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายวรเวช หลาวเพ็ชร์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายอนุกูร นาคแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงกนกพร กลับทอง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงญานิศา จงเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงณัฐชา อนันทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงธันวา แก้วสุกใส
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มิงมีสุข

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงนุชนาฎ นามโชติ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงภิรัญญา แก้วหาวงษ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๗
เด็กหญิงลัดดาพรรณ ศรีจา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนรักสงบ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอียมสอาด

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จงเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายพงศธร ชาวปลายนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงเกษมณี คำยวง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายจานุวัตร รอดชลาสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายธันวา ไทยนิม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร นำใจดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงชนาภา ปะทังเว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงธนัชพร ศรีพุทธิรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ มาลัย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงอุไรภรณ์ ชมชืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กชายณัฐภูมินทร์ รัตนเศรษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ระเวกโฉม
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ช่างเรือนกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงพลอยชมพู สนธิเณร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ประสพสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายธนดล สนธิเณร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายวรวิทย์ หนูมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีกัญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงณัฐมน หงษ์ทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงบุญญิสา จันทร์คำทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กชายกฤษดา รอดชราสิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงธิติกาญจน์ นิมิตสกุลวัฒน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงรินลณี สุขทรัพย์ศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายธนาวุฒิ ตันสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงปุณณภา ทองสัมฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๕
เด็กหญิงพิชญชญาดา

ว่องกิจพูลผล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงสุมิตรา ศิลาโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงชัญญานุต สุทธิวานิช
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายชัยยศภูมิ ฉุยฉาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กชายรัชชานนท์ ถำแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงปริษา เณวิลัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงปุณณ์ชิสา เกศพัฒนเศรษฐ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี อรุณแสงศิลป
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วหอมคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายธีธัช กิจศุภไพศาล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๕
เด็กหญิงพิชชาศิการย์

สุพรรณโรจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงรุจิรา สว่างศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงลักษิกา ลำใย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กชายพงษธร กิจรัตนี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงณัฐภัทรา จันทร์นาลาว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงแพรวา นิมน้อม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงสุภนิดา เอียมใย

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายคงกฤช โพธิปน

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงปทิตตา ภู่หงษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงกมลพร คำพลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงจิรัสยา เซียงฉิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงมุฑิตา รามัญวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กชายจิระวัฒน์ เลิศศิริธนะกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายธนิสร โพธิกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายธเนศ ศรีเจริญการกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงอรยา ประเสริฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงอลิศรา ศิลปะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายธนภัทร โตวรพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ บุญมีประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๕

นางสาววรรณพร มหรรณพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๖

นายกฤต ติยะวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๗

นายกอบลาภ อาภรณ์รัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๘

นายกัมพล นิยมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๙

นายกิตตินันท์ วัฒนากูล

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๐

นายแก่นเพชร ขำอรุณ
๐๒/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๑

นายไกรสร กางไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๒

นายจรัญ พลายละหาร
๒๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๓

นายจิตรภณ ชืนใจฉำ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๔

นายชัชวาล จริตงาม
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๕

นายชัยเดช เพ็ชรปานกัน
๑๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๖

นายชัยสิทธิ

์

บุญมี
๐๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๗

นายชาตรี หมวดผา

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๘

นายชานนท์ รักษาเดช
๒๖/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๙

นายโชคชัย มังกร
๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๐

นายณรงค์ รุ่งเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๑

นายณัฐพล ชินราม
๒๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๒

นายณัฐพล ไชยวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๓

นายณัฐพล แผนสมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๔

นายณัฐพล เพ็ชรนิล
๐๒/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๕

นายณัฐพล ภู่โอภาสนันท์
๒๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๖

นายณัฐพล เล็งไชยสงค์
๑๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๗

นายณัฐพล แสงพันธ์ตา
๒๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๘

นายเด่นชัย แก้วเมฆ
๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๙

นายติณณภพ แก้วเมฆ
๒๖/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๐

นายถวัลย์ ปนเอก
๒๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๑

นายทรงศักดิ

์

แซ่หรือ
๑๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๒

นายธงชัย พรมทัต
๓๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๓

นายธนชล ศรีเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๔

นายธนพัฒน์ เจริญผล
๒๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๕

นายธราศรัย กันหาภัย
๒๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๖

นายธวัช แสงพันตา
๒๐/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๗

นายธีระพงษ์ เกตุแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๘

นายนพดล อินทจักร์
๒๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๙

นายนพดล โอสถ
๐๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๐

นายนิวัฒน์ พันธ์แตง
๑๒/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๑

นายบรรพต นุ่มสุข
๐๕/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๒

นายบุญธรรม ศรีพลอย
๑๒/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๓

นายบูรพัฒน์ แสงเพชร
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๔

นายปนพงค์ เปยบุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๕

นายปาณัฐ ปาละพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๖

นายปานเทพ แบงเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๗

นายปานเทพ อินธิเสน
๓๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๘

นายปยะณัฐ ปยะสุนะ
๐๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๙

นายพงศกร ศรีดอกไม้

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๐

นายพรชัย มังคะลา
๐๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๑

นายพรเทพ เหลียมเพชร

่

๒๑/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๒

นายพรวิวัฒน์ แก้วเกิด
๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๓

นายพะยอม สุขสมวงค์
๑๘/๐๕/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๔

นายไพรัช ขุนวิสาร
๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๕

นายภคิน กอแก้ว
๑๓/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๖

นายภูริวัฒน์ นุงกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๗

นายมานพ สวัสดิกระบวน

์

๑๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๘

นายยศนันท์ สรหงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๙

นายรัฐชัย คุณดิรกคงคา
๒๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๐

นายวรวุฒิ กำมเชียร
๒๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๑

นายวรวุฒิ ชัยเฉลียว

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๒

นายวสันต์ กลินเอียม

่ ่

๐๙/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๓

นายวันเฉลิม ชืนอารมย์

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๔

นายวัลลภ สาระสาลิน
๒๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๕

นายวิฑูรย์ สถาปตานนท์
๑๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๖

นายวิวัฒน์ วงษ์จันทร์อิน
๐๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๗

นายวุฒิชัย ธรรมาวุฒิ
๒๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๘

นายศรณรงค์ สังข์เทศ
๐๗/๑๐/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๙

นายศักด์นรินทร์ ยินดีวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๐

นายศักดา บุญสมสนอง
๒๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๑

นายศักดิชัย

์

สิงห์บูรณา
๐๕/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๒

นายศุภพฤกษ์ คำมา

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๓

นายสงกรานต์ บุญใจ
๒๐/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๔

นายสมเกียรติ เปรมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๕

นายสมชาย ใจชืน

้

๒๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๖

นายสมนึก สมสวย
๒๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๗

นายสรายุทธ สาลีลักษณ์
๐๙/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๘

นายสิริวุฒิ สุขเกษม
๓๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๙

นายสุเทพ วงษ์จันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๐

นายสุบิน มันใจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๑

นายสุริยะ จันทร์เจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๒

นายสุริโย สำเนียงดี
๐๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๓

นายเสน่ห์ บุญรอด
๑๓/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๔

นายเสรี ดีมาลัย

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๕

นายโสภณ นวลสุมา

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๖

นายแหวน ชาวปลายนา
๒๑/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๗

นายอมรเดช ชมภูทิพย์
๒๘/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๘

นายอรรถพล สุวรรณคีรี
๒๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๙

นายอำนาจ บัวปรอด
๒๓/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๐

นายอำนาจ สุขเจริญนุกูล
๒๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๑

นายอิทธิพล พรรณดิษฐ์
๑๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๒

นายอุเทน พันธ์เพชร
๐๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๓

นายเอกชัย ไพรพนม
๓๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๔

นายเอกลักษณ์ รัตนพันธุ์
๒๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๕

นายโอภาส ปอมแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๖

นางสาวกนกพร ประจำดี
๐๑/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๗

นางสาวกมลชภร ฤกษ์อุภัย
๑๐/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๘

นางสาวกรรณิการ์ ปล้องน้อยวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๙

นางสาวกรวรรณ ฉำใจดี
๒๘/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๐

นางสาวก้อนแก้ว อุ่มสุข
๐๘/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๑

นางสาวกันหา พวงสิงห์
๒๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๒

นางสาวกาญจนา คงเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๓

นางสาวกาญจนา ไทรพวงโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๔

นางสาวเกศรินทร์ คำเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๕

นางสาวเกือกูล

้

เกษสละ
๐๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๖

นางสาวแก้วตา เข็มเพ็ชร
๒๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๗

นางสาวโกศล กันสังข์
๑๗/๐๔/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๘

นางสาวขวัญฤดี ปาละพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๙

นางสาวจรรยา บุญมี
๐๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๐

นางสาวจันทร์ทรา ยาใจ
๐๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๑

นางสาวจารุพร ทองประดิษฐ์
๐๘/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๒

นางสาวจารุวรรณ แซ่ลี

้

๐๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๓

นางสาวจำเนียร เสรีผล
๒๘/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๔
นางสาวจำลองลักษณ์

เงางาม
๒๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๕

นางสาวจิตมาศ จันทร์ตรง
๐๗/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๖

นางสาวจิตรลดา ศิริเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๗

นางสาวจินดา ชูประทุม
๒๔/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๘

นางสาวจินตนา จันเทียน
๐๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๙

นางสาวจินตนา พลอยประดับ

๑๓/๑๒/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๐

นางสาวจิราพร โพธิหอม

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๑

นางสาวจิราวรรณ ชมงาม
๒๙/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๒

นางสาวจุฑามาศ มีชนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๓

นางสาวจุ๋ม ทิวาวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๔

นางสาวเจริญศิริ สีด้วง
๓๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๕

นางสาวฉลวย เคหะรัตน์
๒๑/๐๓/๒๔๙๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๖

นางสาวฉวี วรรณโต
๑๓/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๗

นางสาวชนาภรณ์ จิตราภรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๘

นางสาวชมพูนุช ดิษฐพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๙

นางสาวชลอ แตงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๐

นางสาวญาตา บุญเนตร
๒๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๑

นางสาวณิสรา โกษาเสวียง
๐๙/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๒

นางสาวดุดดาว พัดแหวน
๑๔/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๓

นางสาวธัญชนก คล้ายโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๔

นางสาวนฤมล งามขำ
๐๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๕

นางสาวนวลฉวี นกขวัญ
๐๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๖

นางสาวน้อง ศิรอนุกุลพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๗

นางสาวนำฝน อินจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๘

นางสาวนิภาพร โพธิพรหม

์

๑๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๙

นางสาวนิมนวล

่

กอลาพันธุ์
๑๕/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๐

นางสาวนิสาชล คลืนอุระ

่

๐๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๑

นางสาวนุชจรี สิงห์พลาย
๒๔/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๒

นางสาวนุสรา ชาวคูเวียง
๐๘/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๓

นางสาวบุญทัน ปรีเปรม
๐๕/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๔

นางสาวบุญรักษ์ พึงประสิทธิ

่ ์

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๕

นางสาวเบญจมาส เวชวิฐาน
๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๖

นางสาวปภัสวรรณ โผแพ
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๗

นางสาวปรางทิพย์ แก้วเมฆ
๐๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๘

นางสาวปรียนันท์ โพธิพันธุ์ทูล

์

๐๓/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๙

นางสาวปรียาภัทร ดีคล้าย
๓๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๐

นางสาวปอน ดาวกระจาย
๒๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๑

นางสาวพรนภา โพธิลาดพร้าว

์

๒๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๒

นางสาวพัทธนันท์ พรหมชัย
๐๔/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๓

นางสาวพันทิพา หนูแย้ม
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๔

นางสาวพานทิพย์ สุขสมกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๕

นางสาวพิจิตรา อินตรา
๐๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๖

นางสาวพิศสมัย ธาราฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๗

นางสาวเพ็ญอำพร ศรีอินกิจ
๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๘

นางสาวเฟองฟา สวนณฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๙

นางสาวภรณ์ทิพย์ ศิริรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๐

นางสาวมณัฐชญา กลัดตลาด
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๑

นางสาวมาณิสา มารีวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๒

นางสาวมานิตย์ ใจชืนดี

่

๒๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๓

นางสาวมารินี คล้อยอยู่
๐๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๔

นางสาวยอดขวัญ เหมือนหัวหนอง
๑๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๕

นางสาวยุพิน พลเสน
๑๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๖

นางสาวรินี วัฒถากุล
๑๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๗

นางสาวรุ่งเรือง น่วนพร้อมพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๔๙๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๘

นางสาวเรณู มาลัยทอง
๑๐/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๙

นางสาวลินดา ดิษฐ์แก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๐

นางสาววนิดา เถือนวรรณา

่

๐๒/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๑

นางสาววนิดา รุ่งมณี
๒๐/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๒

นางสาววรรณริษา สว่างอารมณ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๓

นางสาววรัญญา รินพรหม
๒๕/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๔

นางสาววราภรณ์ ก้อนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๕

นางสาววะรินทร เรืองทองดี
๑๓/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๖

นางสาววันวิสา พันธุ์พาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๗

นางสาววารุณี พุ่มเกษร

๒๖/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๘

นางสาววาสนา ตู้แก้ว
๒๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๙

นางสาววาสนา สันติวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๐

นางสาววิเชียร ทองพูล
๑๔/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๑

นางสาววิไลวรรณ โพธิศรีทอง

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๒

นางสาวศรีรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๓

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๔

นางสาวสมคิด กาฬภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๕

นางสาวสมปอง โพธิชนะจิตต์

์

๐๕/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๖

นางสาวสมพร อู่อรุณ
๒๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๗

นางสาวสมศรี นิสกนิลกุล
๑๙/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๘

นางสาวสมศรี หงษ์ลักษณ์
๑๒/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๙

นางสาวสมหวัง รีสุขสาม
๑๘/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๐

นางสาวสาหร่าย คำเสียงใส
๑๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๑

นางสาวสำเริง หินธง
๑๗/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๒

นางสาวสำอาง เอียมจันทร์

่

๒๒/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๓

นางสาวสิริกร หนูบ้านเกาะ
๒๔/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๔

นางสาวสิริภา แสงวิเศษ
๑๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๕

นางสาวสิรีภรณ์ สกุลจันทร์ศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๖

นางสาวสุกัญญา เขียวเก็บ

้

๑๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๗

นางสาวสุกัญญา ด้วงช้าง
๒๖/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๘

นางสาวสุกัญญา ทนเถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๙

นางสาวสุกัญญา พุ่มมะลิ
๐๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๐

นางสาวสุชาดา อ่อนสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๑

นางสาวสุดา ศรีบุญเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๒

นางสาวสุติมา จิตรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๓

นางสาวสุทิตย์ นาคประเสริฐ
๓๐/๐๔/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๔

นางสาวสุนันท์ ยังพะยอ
๑๖/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๕

นางสาวสุนิสา กำมนัส
๒๙/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๖

นางสาวสุนิสา แซ่แต้

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๗

นางสาวสุภัทรา พันธ์ปาน
๓๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๘

นางสาวสุรินทร์ เกตุทอง
๐๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๙

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ยิบพิกุล
๑๘/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๐

นางสาวสุวรรณ ครุฑหมืนไวย

่

๒๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๑

นางสาวสุวรรณา แบนประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๒

นางสาวสุวรรณี โกสถา
๑๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๓

นางสาวแสงดาว สีชมภู
๐๕/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๔

นางสาวอนงค์นาฎ ช้างพลี
๒๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๕

นางสาวอภิษฐา แตงเทียง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๖

นางสาวอมรพรรณ ปานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๗

นางสาวอมรรัตน์
ขออาสาชาติสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๘

นางสาวอรดี เพ็งคล้าย
๐๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๙

นางสาวอรนุช เผือกขำ
๐๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๐

นางสาวอรพินท์ เปรมศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๑

นางสาวอรวรรณ ยอดปรางค์
๑๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๒

นางสาวอาทิตยา จันทคัด
๐๘/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๓

นางสาวอำไพ ได้พร้อม
๐๓/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๔

นางสาวอิฐวรรณ สัตบุต
๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๕

นางกรรณิการ์ พันธุ์โท
๐๑/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๖

นางเกศนี เจริญวิเชียรฉาย
๑๗/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๗

นางจันทิมา หมันกิจการ

่

๑๕/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๘

นางดาวรุ่ง สุขเด๋ง
๒๐/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๙

นางธัญลักษณ์ พูลสัวสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๐

นางประไพ ทวีเดช
๐๓/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๑

นางมานพ เขียวกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๒

นางลออ อู่อรุณ
๑๓/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๓

นางวรรณา ชมชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๔

นางวิภาดา ภูฆัง
๑๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๕

นางวิริยา เพชรทอน
๒๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๖

นางศิริมา การสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๗

นางศิริรัตน์ บุญลือ
๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๘

นางสกาวเดือน ธรรมวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๙

นางสายบัว ตรีขันต์
๒๗/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๐

นางสุชาดา เกษรประเสริฐ
๑๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๑

นางสุเนตร แดงดำรงค์
๒๓/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๒

นางหงษ์ไพวรรณ ชาบุญมี
๐๗/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๓

นางหวล ศรีคำ
๑๐/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๔

นางอัญชัญ พลายละหาร
๐๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๕

นางอุดมพร หงษ์เวียงจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๖

นางอุษา สะราคำ
๑๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงกฤษณา กลินเกษร

่

๑/๑๐/๒๕๔๗
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายภูเทพ โพธิหอม

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงธนพร พงษ์เหล่าขำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงกชกร สิทธิกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงปองขวัญ ลอยสมุทร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงชนิษฐา ทับสิงห์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงปราริชาติ กล่อมสมร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงนิดานุช เล่งฮ้อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กชายภูดิท เลศขจรสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กชายภูเบศร์
เจร์ สนีเบอร์เกอร์ ๓/๐๕/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
กิจไพบูลย์พาณิช ๗/๐๑/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงดลภา อุ่มลำยอง
๑/๐๑/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กชายมานะศักดิ

์

ปาลพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงอริษา เหิมใจหาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงณัชรามินทร์ อินทรสด
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงพัชราภา จิวศิริตระกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงภทรฎา มะณีรัตน์
๕/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงณดาภา วงศ์ระพี
๙/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เกตุสุริวงษ์
๑/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดาพลายละหาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงจิราพรรณ เบญจอภิรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงศิตานาฏ ทองชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๙

นางสาวฟารีดา เข็มเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๐

นางสาวชลธิชา เกษประทุม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๑

นางสาววีรดา ทำทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๒

นางสาวชุติมา ห้วยใหญ่
๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๓

นางสาวณัฐณิชา ขจัดภัย
๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๔

นายกฤษณกร วิระมุด
๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๕

นายภานุวัฒน์ สุยะตา
๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายคนิน ไชยยัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายวีรวิชญ์ ศรสุริวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายภาคิน พึงแย้ม

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายอรรนพ พรมลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา หวานสูงเนิน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงดวงกมล กันหา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงธีรกานต์ ภูรีสินสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กชายพรรณวษา ศรสุริวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงอัมรินทร์ ดอเลาะกอเสล็ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายวสันต์ คงสุขี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กชายกสินธร ปองคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงเกตุแก้ว กอกุลชัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายกฤษฎี ด้วงนิล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายพัฒษพงศ์ อินสุนทร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายธนดล นาทองคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายกิตติภูมิ เข็มทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กชายพิสิฐ สมจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กชายกิตติชัย เอมโอษฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายปรเมษฐ์ สุขสำราญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ปนสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงชลธิชา โฮกสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงผกามาส พลอยสุกใส
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงยุวพรรณ รอดเนียม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงจตุพร แก้วผ่อง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงวรัญญา เอียมสำอางค์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงสุพพัตรา สมสวย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงโชติรส ทิมรอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงชาณิษา สีสอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงกฤษณา ปนสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ วงษ์ปาน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงเนตรชนก ท้าวลา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เผือกรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่อ่อน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๙
เด็กหญิงดาวประกาย ทองประศรี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ เพาะปลูก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กชายเมตตรัย พลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายวรวิทย์ ศิลาสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายเมธี มีมา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายเฉลิมชัย ทองมา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ สุขสำราญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กชายศิริชัย ขวดสาลี

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายธวัชชัย เณรจาที

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กชายสิรภพ รุยปริง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายพรพิทักษ์ เต่าทองคำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กชายพิพัฒน์ อาญาเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงกิตติยาพร เนตรทิพย์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กชายธาวิน ปยะพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายบุญเหรือ ชืนชม

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงหทัยมาศ บุญประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงแพรวา แก้วสระแสน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายธีรพล คำตัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงชลดา แสงดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เครืองไธสง

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ แผนสมบูรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายบุณพจน์ รอดยอดสร้อย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงธารใส ดอกลำเจียก
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายวรรณวุฒิ ติงคล้าย

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายศุภกิจ บาเปย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กชายจิรายุ ภิรมย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงธนัทชา เกิดเสียม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงประภัสสร แสงอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงธนพร อิมใจ

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายอชิรวิช เอียมสกุล

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงปยดา ย่างกุ้ง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๖ / ๒๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงกชกร ปนทะศิริ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงรุจนา หาดอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงญาณิกา มณีวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

วัดสระหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงจริยา แสงพันธ์ุตา
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงภัทราพร พุทธา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายธนกฤต วัลระพฤกษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงภัทรธิชา กุลศิริชัยวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กชายชินกฤต ชินเจริญทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายสมภพ หนูทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายอาณัฐพล คงอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงกรกฎ อยู่วงษ์อัน

๋

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงจิรชญา ชมฉายยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงศรินยา จำปาศักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงเมธาวี บุญสละ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายสิรวุฒิ ดิษฐ์กระจัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงวริษฐา บุญปางวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงวรัญญา มามีสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายกิจติชาติ แก้วสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงโชติกา ศรีโชติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลัดได วัดหนองสลักได  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงวรัญญา ปานจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลัดได วัดหนองสลักได  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงลักขณา อุ่นปรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหนองสลักได  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กชายพศิน สายสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหนองสลักได  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายสหรัฐ เรียงสา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงอรอุมา อินท่าไม้
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กชายธีรดนัย ปนเหน่งเพ็ชร
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีโห้มี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กชายกรชวัล กลินหอม

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงอัจฉรา เสาวรส
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เทพเทวี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายภาณุพงศ์ คำมุงคุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายปลายฟาใส ศรีสารคาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงนวพรรษ ดาวเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงธันย์ชนก กำบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายพงศ์พัทธ์ อินอำนวย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายกฤษฎา แก้วศรีงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายสราวุฒิ แสงจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงสุจิตตา วรรณอ๊วก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายสุทน กังอำนวยชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยมเบือ วัดหนองเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเกิด
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายธีระ หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายวิเชษฐา ขวัญน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายภูริวัฒภ์ มากเทพพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงจิรัชญา โพธิน้อย

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองโกมล
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายเจษฎา โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กชายภูวนัฏฐ์ โภคพันธุ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๗
เด็กหญิงกรองกาญจน์

เพ็งเหมือน
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกะเชา วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เชิดฉันท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะเชา วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงวรัญญา ภูครองเชิง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะเชา วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงมนทกานต์ เสือสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกะเชา วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายวรเดช ศรีโปฎก
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธัญญวารี วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อุ่นเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญวารี วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายนำโชค กฤษณชาญดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญวารี วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จำปาทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงพิยดา สีชมภู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายสิทธิ พุ่มเปลียน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงลภัสรดา ดอกกระถิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๘

นางสาววนิดา เรือนใจมัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงณัฐชยา สนใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายจิรายุ ศรีจำพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงอรพรรณ นาดอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงศุภิสรา ขำรอด
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ดอกลำเจียก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายนพภดล สร้อยระย้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงอักษร จ้อยเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงสายธาร กลำเดช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายจิติพัฒน์ โพธิจันทร์

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กชายปฏิพัฒ มาตรวิจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กชายกฤษฏิพงศ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายภัทรภณ ศรีบุญเพ็ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายวันชนะ เณรจ่าที
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กชายสิทธิพร แห้วหาญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กชายจักรกฤษ พลายละหาร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ ประจลมอญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ สิทธิวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงมลิวรรณ น้อยชืนพันธ์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๗
เด็กหญิงศศิประภาพร

เกษธวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายณัฐชัย ศรีสุโข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายจุฑาพัฒน์ ปจชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายรัตนโชติ ไทยศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายอนุสรณ์ เพิมพูน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงพรนภา ศรีบุญเพ็ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงเหมสุดา ล้อมวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายสถาพร ยศศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายพงษ์วิษณุ ปนสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายสรวิชญ์ วงษ์อำนาจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กชายธนพล ศรีโยธา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กชายรพีพัฒน์ พืชบัวงาม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กชายกิตติกร แก้วแกมทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายการันย์กร ยศศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายพชรดนัย พุทธโชติ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กชายพงศกร ไพเราะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายรตนกร กฤษณชาญดี
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายวีรพงศ์ เผ่าเพ็ง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กชายสุธิโชค ชูวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายอนุชิต สูรโรคา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายนราทิพย์ นิมนวล

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงฟารีดา เณรจ่าที
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ท้าวอุบล
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงบุษกร รุ่งวงศ์วาน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงนาตยา จีนไชยะ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงธันย์ชนก มิงขวัญ

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงชนิษฐา สุวรรณราช
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงวาทิญา ฟกทับทิม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงวนัชา กาวิน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงชลธิชา งามจำรัส
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงปวริศา ตันตะเศรษฐ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดหนองนำแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงเมธาวี ทองอิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายนิติภูมิ สงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายวราเทพ ศรีทองใบ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงญานิศา ขันติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงกฤษณัญญา ศรีโยธา
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวมี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พลมุข
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงทินภัทร ชมภูเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงนันท์ชนก จันทร์พวง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงพัชรพร สังเวียน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงศิรินธร โชคชัยสมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงสิริพรรษา สิงประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงสุชาดา แก้วกระจ่าง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายเกียรติพงษ์ ยอดดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ประยูรวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายธนัท เกิดสมนึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายวีรภัทร์ มุมกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กชายธนภัทร ไตรมณี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กชายธนัท เนียมสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงภัทรพร แก้วกระจ่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงพูลมีพักตร์ พูลมี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กชายกฤตยชญ์ จำปาเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายเฉลิมพล เริมรัตน์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายเขมทัศน์ จันทร์ประดิษฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายจักรินทร์ เจริญผล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายจิรภัทร อิมสวัสดิ

่ ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กิจสำรวม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายธนกฤต โกลากุล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กชายศุภโชติ ดอกไม้ขาว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายธนวิทย์ ดาวเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายธนภัทร แช่มช้อย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กชายธีรภัทร ศรีคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายนนทกร แสงศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายนพวิชญ์ ปานตู
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายพีรภัทร ดอกไม้เทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายนราธิป นาคะนิวิษฐ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายภูวริช แสงอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายยุทธภูมิ ยิมประดิษฐ์

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายรัชพล อินสว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ พิกุลทอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กชายวรากร ช่อพยอม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายศยุทธตรา ยืนยง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายสุภัทร มณีวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีเทียงตรง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กชายอัศนี จันทะขันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ การะเกตุ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงชลลดา เจริญวิพัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงนฤมล ชัยเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงมีนา ยาทิพย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงรัตนากร ฉำดุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงวรรณนิษา ดอกลำเจียก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงวรนิษฐา จันทรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงวิมลพรรณ ศรีชมภู
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วศรีงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงสรัลพร ฤทธิเดช

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงสุชาดา อำชาวนา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงวิรดา พันธ์แตง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงณธิดา วงษ์มะลิสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงฟาใส อุสวยโจ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ พรหมช่วย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงอทิตติญา หอมลำดวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงอารียา เกตุพิบูลย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงศิปราย สว่างศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงเสาวภา นาคพร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ฐิตะวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ มามาตร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๑ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงอรณัส เสือสกุล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กชายพีรภัทร ขาวเงิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กชายฟารุศดีน โสะเบ็ญอาหลี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สายวิเศษ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายวชิรวิทย์ มังคุด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กชายชัยรัตน์ ประเสริฐ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กชายศตพรรธ คงใจดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงต้นนำ พลายละหาร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ คำอุ่ม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายปรมัตถ์ จันทร์เหลือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี วงษ์ลคร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายประวิต สระทองปลิว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงชญานันท์ จันเทเวศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กชายศิรวิทย์ กรับทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กชายโสฬส อินทร์ทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงญาณวดี ประนต
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กชายนพวิชญ์ งวงคำนาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงอัครภา นาคยศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กชายบุญธา ลิมนุชสวาท

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กชายบดินทร์วัตต์ กุลชนะเชาวน์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๕
เด็กหญิงกัญญ์ภัคพิมพ์

อาตวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงนิภารัตน์ ภูมรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยวงษ์แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายกฤตพล สร้อยระย้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายคุณากร มีชนะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายฉัฑพงษ์ สิงหฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายชนธิป เสือพรหม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายชยานันท์ สาระวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กชายชาคริต พลายบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายชาญณรงค์ สุพรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กชายณัฐนนท์ บุตรศรีขาว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ จ้อยศรีเกตุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ บุญแช่มชู
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กชายดำรงค์ เรืองปานกัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายธนกิตต์ เทพบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ กอเจริญสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายธานุภาพ ชมชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กชายนพจินดา บุญโสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กชายนวชาต แช่มช้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายพงศธร สุขประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายพิชุตม์ สีนำเงิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กชายภาคภูมิ หอมสุก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ ดาวเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กชายวงศกร อุตสาหะวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กชายวีรภัทร เกษประทุม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กชายสหชัย สายสาลี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงชนนันท์ คำหอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา มะลิซ้อน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงธนัญญา โพธิกลิน

์ ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ศรีคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงธีราพร ด้วงละม้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงพรพรรณ พลายละหาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงภัคจีรา วงศ์ตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงมุขดารัตน์ สะราคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงสโรชา หอมหวล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงศิริพร สุขสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงอุษามณีษ์ วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน มณีวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงจิณณพัต ดอกยีสุ่น

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงชนวรรณ อินทวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กชายธนชาติ หนูวรรณะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กชายวีรภัทร พุทธา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงนพวรรณ กลมกล่อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงชมพูนุช อินสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จำรูญบวรรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กชายธนภัทร ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงซัลมี โสะเบ็ญอาหลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงภัทราวดี แก้วจินดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๓ / ๒๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๕
เด็กหญิงสุพรรณกันตา

ส่งเสริม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายอนน อิมสอาด

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรียนจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายธนินท์รัฐ โพธิพันธุ์

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๙

นางสาวกิตติยา ทองเชือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๐

นางสาวบุษยมาส บัวตูม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๑

นางสาวเบญจวรรณ นาคพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๒

นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีษะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายชินดนัย ศรีสวยหูด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กชายนิวัตร์ แก้วมาก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายพงศ์ศิริ ภูเวียง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงปานไพลิน บุญชม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายนนทกานต์ ปนงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงปุณยนุช วงษ์พันตรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงแพรวา ยศไกร
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงกุสุมา ไชยตกาล
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายธันธนาธรณ์ พรสี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมจรรย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงนันทพร ล่าบ้านหลวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงรดา ดาวเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงสายฝน ดวงแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงสิรีธร มีชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายนฤดม โพธิศรี

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ มาละวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงพัชรา สาระกูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี กลีบสัตบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงสุนิสา ขุนแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงหทัยชนก สังข์เจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กชายก้องภพ กันหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กชายชัยภัทร อุ้ยเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ อ่อนสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายทัตพงษ์ ฝกบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กชายนนธวัช สาทวอน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สาระกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กชายสราวุฒิ คำยวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กชายเสฐียรพงค์ จอกแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กชายอนุชิต เอียมสกุล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองตือ

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงลลิตา จำปาศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดอกลำเจียก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ภุมรินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงอาทิติยา มานาค
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงขวัญเรือน สำเนียงดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงดลยาภรณ์ พลายแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพิเศษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงภัทรพร ทองต่อ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงภัทราวดี กระจายพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงศศิการณ์ รองจร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายอดิศร บัวเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงนัชชา ดวงมุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงศุลีพร พลขุนทด
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเขียว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายสมลักษณ์ ดอกลำเจียก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงธาริกา พลายละหาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิงาม

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงช่อทิพย์ แก้วเขียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กชายธนกร พลายละหาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงโศภิตนภา ตาดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงเบญญดา ลัยวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กชายอดิเทพ พรหมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงเพลงพิณ จีนปุย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงผกามาศ เนตรวิศิษย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายสิทธิชัย สมใจเดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงดลพร ชาวบ้านกร่าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายชัยวัฒนา อินสว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กชายนวพล ทองงาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กชายมงคล แปนยิม

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ซือคง

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายสิทธิโชค สารีกุล
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ซือคง

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายกนกศักดิ

์

ใจชืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายศักดินันท์ น้อยศรี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงอริสรา น้อยสิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายณัฐพนศ์ นาคผึง

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กชายณัฐพงธ์ นาคผึง

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายณัฐภูมิ กิติวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายสราวุฒิ พลายละหาร
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กชายสิทธิกร ระเวกโสม
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงนิชา มะลิลา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงบุญฑริก รามแสง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงมุฑิตา ดอกชะเอม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงรัญชนา คำนุช
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงวัชราพร แสงเพ็ชร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงศันศนีย์ สว่างอารมณ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงศิวกร บุญเกิด
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงสุนิสา แก้วดี
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงอมราพร ศรีศักดิดา

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงชาลิสา ช่องวารินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงนำเพชร เสือพยักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กชายเทวพร รูปสม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงนฤตยา จันทิยะ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงณัฐสุดา เมฆสำลี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายสมพงษ์ จ้อยเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายอนุวัตร วัฒนไกร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงวาสนา ท่วมไชสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายประณต ตนสารี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ดอกลำเจียก
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทรประดิษฐ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญส่ง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฝาย วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายอลงกรณ์ ทุพันธ์ตึง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฝาย วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงมีนา แก่นดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฝาย วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กชายธณภัทร ฐฺิติวิวัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฝาย วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายโกมินท์ กันทา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายเตวิช แพต่วน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีคำ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงชณิดาพร สมศรี
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงณัฐณิศา บำรุงเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงศิริพร เจริญผล
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงวรากานต์ สว่างศรี
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงอัญญาดา มานิต
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายภูรินทร์ รอดสาย
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายณัฐพล เทียมศร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายธนวันต์ ลุงจาย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดโภคา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายรัชภูมิ มะลิซ้อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายรุ่งเรือง อินช่วย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายวุฒิพร เกลียงทองคำ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงโสรยา หอมแก่น
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายคณิน ศาลาคำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๔

นายกนก ปานเพ็ชร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กชายนที เฟองฟุง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กชายภูริวัจน์ ฐานุอัครพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายสาธิต ชาวระหาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงณัฎธิดา ชูอารมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐนิชา วัฒนะวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงไพรินทร์ ล้อมวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ เพิมทวี

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายคณิศร โชวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ลาโพ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายเวธน์วศิน ศรีเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายอนิรุทธ์ ภู่ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ดาวเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงชนากานต์ บำรุงเพ็ชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงดวงฤดี ไทยศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงสาวิตรี แตงอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงอริสรา อินทโสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กชายจีรวัฒน์ เปรมรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กชายทรงชัย สิงนาครอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายภัทรพงษ์ มะลิถอด
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงมัทนา พงษ์ศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงมานิตา บุญศรีรอด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงยุวดี พลายละหาร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สร้อยระย้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงศิริวรรณ หอมสุก
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายจิรายุทธ พลเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กชายนนทกร สำเนียงสูง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายบุลากร วงษ์แหวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงภัทรวิภา ผลวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี พูลทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายไกรภพ -
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงภัทร์ชนก มิงมีสุข

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เทพณรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กชายอมรเทพ กายแจ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กชายชนะ หนองเพียน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กชายธีระเวทย์ ดีดวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กชายมนัสนันท์ โคกมณี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กชายอธิภัทร ศูนย์สิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงกุสุมา ขันแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กชายจารึก ชะเอมหอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กชายภัทรพล สิงห์โต
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงฐาปนีย์ แก้วปาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงรตนพร มะลิทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงศศิมา แจ่มแจ้ง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงเจนจิรา แปนทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายธีรภัทร แพหุ่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายนทีธร จำภูพาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา หอมไม่หาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงกนกกร รัศมีแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงธนัยพร กสิกิจพานิชย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงปริณดา ประชาฉาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์จันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อานมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายธรรมนูญ ศรีศักดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงภูริสา พลเสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ตัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๘ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงมุทิตา นาสมใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วลอยฟา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กชายชลธี พระคลอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เรียนกะสิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายรัชจานนท์ ยอดสถิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศิลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายนภดล เกตุสุริวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กชายอนุชา คลีลา

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กชายอภิชัย เสาวรส
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงกัญญาภัค เณรจาที
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กชายคุณากร แปนเขียว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายชลกาญจน์ สกุณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายดนุสรณ์ คล้ายทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ กูลจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายพันษา เครือวัลย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กชายวโรดม เจริญวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กชายวีรัตน์ เพ็ชรงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ แสนสุภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงเมษา สุดนาลาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กชายจิรัฎฐ์ เศรษฐ์กุลรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงสุชาวดี คุ้มสมบัติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กชายเงินศพัศ บุตรตะสินธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

บุตตะบุตร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กชายกิตติพัตร ปตบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายณัฐภูมิ เมืองแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายธนภัทร พรหมทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายรัฐพงศ์ รอดพล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายอดิศร พลายละหาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงแพรวา ผิวแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงกฤศนรัตน์ ล้อมวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงจิดาภา เขียวหวาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงพรรณษา รูปสม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงอาทิตติพร แสงสว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กชายชยภัทร สว่างศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๙ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายบุญฤิทธิ

์

กาฬภักดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายวรวุฒิ โพธิพันธ์

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงกัญญา ต้นสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พลูธนสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงภัคจิรา สังข์วรรณะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงวริษฐา จันทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงจิตรลดา พานทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงชาลิสา นาเอียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงดุสดี จูกลิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงพัสพร ประเสริฐยนต์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงมัณฑิตา จำปเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงอโณทัย ภูดอนนาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงอุบลสุวรรณ พิมพ์ขัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ชมชืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ แย้มไสว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๐ เด็กหญิงประกายพรรณ
เห็นประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายธนกฤต ศรีปู
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงทิฆัมพร สีนำเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงขัฑริน่า โพธิพงษ์

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงภูริชญา ภูใบบัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กชายกฤตภาส เกตุสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กชายวรินทร บัวผัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ล้อมเศรษฐี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายปรัชญา วงษ์จันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงอริสา พรหมสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงอรปรียา หอมระรืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายพัชรพล เพียรธัญการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ โคตรสงคราม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กชายพิชยพล นิมมัน

่ ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กชายณัฐพล ยาคล้าย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กชายชลิต พ่วงพรหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา มุขแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงนวรัตน์ หงษ์ลัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายธีรภัทร โพธินุต

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายพอเพียง หนูทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงจารุภา เจริญสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุฒิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายสิทธา จันทร์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กชายณัชพล อู่อรุณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กชายกฤษณะ กลินเพ็ชร์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายกิตติพศ ศรีวิเชียร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวะไกร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ประทุมทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีชำพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กชายวราห์ยศ เถือนทอง

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กชายณัฐกฤต มาลัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กชายชยังกูร นาคเขียว
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ สุสะเส็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายนิธิศวร์ กลินหอม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงกมลวรรณ อินสว่าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายภรัณยู พลชำนิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายวรภัทร อู่อรุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายเจษฎา หอมไม่หาย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายศิวา กุมาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายนราธิป พลเสน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายจิรายุส เริมรัตน์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กชายอัครพล จันทาม่วง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายนวพล กันสังข์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ แก่นเชือชัย

้

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายณภัทร แสนละเอียด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงศญาณาธิป แก้วเมฆ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๖
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ มลคลำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงภรณ์ชนก จาดช้าง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงชนิกานต์ มีวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายสิปปกร บุญเจือจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์ฮวบ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กชายณัฐชนน แสงสว่าง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กชายณัฐชนนชัย แสนดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายสหรัฐ พรมพ่วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงพรหมพร พรมพ่วง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงณัฐทิชา สีนำเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กชายณัฐชยุตม์ หม่อมหมืนทอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงธนิตา นิมนวล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงภัทรจาริน แซ่อุ๊น
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงณัฐรินีย์ สว่างศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงภัทรพร เทียนเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ตนดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

พันธุ์เผือก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายพัทมล อินทร์พรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายภัทรวัฒน์ พันธุ์เผือก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายสุทธิภัทร ทรงแปน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงนภกมล
วัฒนชีวโนปกรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายกฤษพนธ์ เหียนขุดทด
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายนนทกร ทองคำสุก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้วประหลาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายภาสพิชญ์ ดาวเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายเตวิทย์ คำพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงณภัทร ละม้ายเมือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๓ เด็กหญิงมัณฑนากาญจน์

จันทรประทีป
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงณัชชานันท์ วัฒนชีวโนปกรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงภูภัทรา กำลังเสือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๖
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง

แปนเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายสุรสีห์ จาศิลป
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร สามทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงพิมนทิพ บุญเมฆ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายพัทธดนย์ อิทธิชัยเลิศทวี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงรวินท์นิภา สอาดดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงณัฐริกา หาญณรงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงสุมิตรา เคนดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายประภากร นัยพัทย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กชายนวพล นูมหันต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายวิศรุต ขอพึง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กชายธนโชติ อุ่นวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายกิตติกวิน สิงหา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายกฤษณะพล เชิดฉาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงวาสนา ชุ่มทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ แพวงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ โสมจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายปณณทัต ภูฆัง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายพัสกร ไทรวิเศษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กชายธนภัทร เปยทอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงชนิดาภา ชุ่มประสิทธิโชค
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงอรกัญญา เลียงสวัสดิ

้ ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กชายศุภกร สาจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กชายนพพล ลิมตระกูล

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กชายนิธิวุฒิ ปนงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประเพียรศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงนิชาภัทร กำจัดภัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงศิริภัสรลดา วงค์เรือน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ สมบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงวริยา อาจวิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายปาราเมศ ทะรินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายธนวรรธห์ ฦาชา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ ยุติธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายฐิติพันธ์ ปุญสิริ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงกมลวรรณ การะเกตุ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงอังค์วรา เกิดพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายดนุเดช ดงแก้วมณี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ กู้นาม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงกชรัต ฉัตรเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส โสภณฐิติธรรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงชัญญานุช อุทาพรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กชายกรกฎ จ้อยเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายกิตติธัช ชีพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายพุทธิพร หิดเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายภาณุพงศ์ กลินมณฑา

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายวันเฉลิม มีชะนะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายธนภัทร เกิดบูชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายธนชัย อุบล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายณัฐชพร ฉิมพาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายศุภกร ไทยศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงสุชาวลี ลาวุธ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงสุธาสินี ทิวาวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงเอมิกา อยู่นันต์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงวิภาดา อุ่นวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กชายธนัญชัย ดอกชะเอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กชายอัครพล พัดเพชร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงชนิสรา วิมูลชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงรุ่งไพริน พิกุลขาว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ วัดบ่อสำราญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กชายกิติโชติ ศรีจันทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ วัดบ่อสำราญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงขวัญเนตร แย้มโสภี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงธนตวรรณ หาญโนนแดง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงภาวิณี สายเทียน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงค์งาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย วัดห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงแพรว มณีวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย วัดห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงณัฐมน คงโต
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงใอริศา ทับทิม

ั

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงสุจิตตรา ฉำชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายพิพัฒน์ มาวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงดาราวดี ศรีประสม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ยาดี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงอริศรา ขุนณรงค์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลสาละกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กองทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงสุวิษา กาฬภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงสุชาดา รุ่งเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงเพ็ชรลา พงษ์ปต
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพันธุ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ หมายบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงรินรดา ดารุณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กชายปณชัย สุขประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายจิรายุ แจ่มจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงชลธิชา คล้ายพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายวธัญู ด้วงสีม่วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายณัฐวุติ แก้วอำภัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๐ เด็กชายธิภพพรหมพิริยะ

พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงอินทิรา ทำมะเก่
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่างเหลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายวราวุฒ ขุนณรงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายณัฐพล ศรีเดช
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงวิจิตรา หารวย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายพีรวิชญ์ สุวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายพายุ รุมรณกาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงบุญพินิจ ทองเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงฐิติพร มีจันเพชร

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงรัตนากร คนหลัก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายเจษฎา ทิพมาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายชาคริต นาคพันธ์สังข์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กชายรวิกันต์ แสนยศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายนิธิพจน์ บัวลภัสสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงเทียนหอม ปลังกลาง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงนันทนา สงวนนามทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงปยฉัตร บาลนคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงภัสราภา สุดรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงรจนา อินทร์สอน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงวันฟาใหม่ เพ็งสวย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงอุมากร บาลนคร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายชลนที คุ้มทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายธีรภัทร ลายอุบล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายเจษฎา ไทยศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ ขุนณรงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ ทับทิม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงนิตยา เกิดมังมี

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ บาลนคร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงอุมา รังแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงจิราพร ขันล้อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กชายกิตติพันธ์ หงษ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายก้องภพ ศรีจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายศักดาวิชญ์ ผิวเผือก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงอรปรียา วงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายจักรกริช วัชวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายจุลจักร จิตอ้าย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงรุจิอร สระศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงอำพร ทัพโชติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว หนองยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงอริยา อ่อนจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกเชียง เขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กชายอรรถวุฒิ คงกษัตริย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กชายวีระพล ขุนณรงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายณัฐนันท์ ผาดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ เอียมน้อย

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๔
เด็กหญิงนำทิพย์อุทัย บุญรุ่ง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงพรศิริ ตรีเนตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายเศรษฐา วานิช
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงณัฐฐานันท์ โพธิทอง

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงสุชาดา แก้วพูล
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ขุนณรงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงอนุชสรา อุบลรัสมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงพุทธิดา นิลเกษม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ขุนณรงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงวาริน วรรณวงษ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คล่องคณิตสรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงสุชาดา มะโหฬาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายธนดล วงษ์ศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงมนปริยา แก้วศรีงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงมาลิษา อุปการะ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายเมษา เผือกนอก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงวรรณวิสา งามยิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายวีระชัย กรึงไกร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายจิราวัตร กองแก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายสมชาย กระแหน่
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายภาณุวิชฌ์ ศรีวิเชียร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายรัตนชาติ งามยิง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงสุวิมล อินทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงสุวนันท์ งามยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายปารวี เพ็ชรกุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายนัฐดนัย รัตนกรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๖ / ๒๙๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายเอกรินทร์ สวัสดิเชิดวงศ์

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายกิตติภูมิ วงษ์คำ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงกล้วยไม้ แสนจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายชานน ประสิทธ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงวนันญา รามผล
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายเอกชนก กระแหน่
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กชายกิตติภัทร ประสิทธ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายกวินภพ งามยิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงเอือมฟา

้

ปูวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงขวัญพร งามยิง

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงลีลาวดี งามยิง

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายกฤษฎา แผนสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงชินานาง เจ่อเอ่ง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงกันธิชา นำพุรุ่งเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๔
เด็กชายเกียรติประวุฒิ

งามยิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายศุภเศรษฐ์ สะไม้
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายพชรพล นันทะโคด
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายพงษ์ศิริ เรือนปนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โบราณสาร
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายชลทิศ จันทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักศรี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายจักรภัทร เชือดี

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายวัชรภณ แสนแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายวิระพุธ รังษีบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กชายวีรภัทร รังษีบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายโสภณ รังษีบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงมัลลิกา อินดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงนพิษฐา สวัสดิชโลบลกุล

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงนภาพร ปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงแว่นแก้ว เชียงฝุง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงแววตา เชียงฝุง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงฟา ไม่มีนามสกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ขุนณรงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ เสนีวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายกฤติพงศ์ จำปาเทศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายทรงพล ดอกคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขันทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายธนาธิป ปนปล้อง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กชายพลภัทร จำปาเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายมงคล นานธโร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กชายรัฐชัย ขุนณรงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กชายสุเมธ อินทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กชายอัษฎายุธ ลาซ่า
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

จีนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๔
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

กาฬภักดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงนฤมล กองจำปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทีปะลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงรัตนาวดี ลาซา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงภัคจิรา แสนวิเศษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงสิริกัญญา จำปาเทศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงชญาดา นิลบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา แสนวิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงสาน ไม่มี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายพีรเดช จูสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กชายปญญากรณ์ กิจเรืองทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กชายชายลมล งามยิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กชายภาคภูมิ ซ่าพู้
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงมลลดา งามยิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๘

นายจรัญ พิมพขันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายดรันภพ มัณฑจิตร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายวรวุฒิ วงษ์สกุล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงกนิษฐา มหิดุลย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงพิลาวรรณ มิตรชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายโกศล วันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายวุฒิเดช สระหงษ์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงศศิวรรณ อุ่นเรือน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายอรรถพล ศรียศ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายณัชพล งามยิง

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายอนุชิต พันสอน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายคณิน หนูทอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายธีระยุทธ งามยิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทะพุฒ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายสิทธานันท์ งามยิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายอดิศร ธัญญเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงฐานิดา พรหมมาดา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงมาลินี ศรียา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงชวิศา งามยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สามง่ามไกร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงศตพร แก้วสะสุข
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เย็นเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ หมืนจันทร์

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงตติยา สาวงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงวิภาวี แสงสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กชายภูผา ทองมะยาง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กชายวรภพ เลือกประโคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงพิยะดา หมวดผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กชายภัทรวรรธน์ เจเถือน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ งามยิง

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กชายณัฐนันท์ สุขโข
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายบุษกร ยอดหงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายพิชญ์ กะไดช้าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายภานุเดช เปอนพิมาย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ คามะนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายโสภณ งามยิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กชายณัฐกรณ์ มันคง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายวรโชติ ปานเพ็ชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายเพ็ชรตะวัน ละมูลมอญ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายลักษณ์เก้า สนสารี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายวีรเพชร เฮียงเอียง

้ ้

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายหัสดิน พลายละหาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ทิวาวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายอัตถพล กาญจนอุดมการ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงรุ่งชัยการ รัศมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สว่างศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงสุภัสสร สำลีลำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงปนัดดา บุญมาก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายธนกร พุฒสาคร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายภีรภัทร พิมพ์ขันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายกรกกฏ ปานทังทอง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายปรัชญา อ่อนแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายภาคภูมิ แซ่พัว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา ดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กชายจิรวัศ พุ่มสงวน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายล้อมเพชร พันล้อม
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงปรียาวรรณ กอระพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กชายคชาชาติ ทองคำ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายณัฐภัทร เอียมสม

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายพงศกร ทองสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายวรัตถ์ แสนมีสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กชายศิรภัทร ศรีฟอง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กชายธนพนธ์ ปานโพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงสิวารักษ์ ชาวบ้านกร่าง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายจิรายุ แซ่โค้ว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กชายกฤษณะ อนุศรี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ประสพศิริทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายณัฐพล อินเขาย้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ สอาดเอียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กชายเจิดจ้า บุตรวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กชายวัลลภ คิวเทียง

้ ่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กชายพณิชพล ขำคล้าย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายธีรภัทร พานิช
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงสุนันทรา พันธ์เอก
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงเปมิกา ศิลปชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สว่างศรี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายอนิวัตติ

์

ขำคล้าย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายกฤษฎา คะอังกุ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเกิด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ บุญพรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงอรุณี เทพบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ อู่อรุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๐ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงธันวราภาร์ คืออินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายธนธรณ์ เชิดฉันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายจิรายุทธ ทองอิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงสุนิชา ใจมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายรฐานนท์ พิมพขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงอารดา วัฒนะโภคา
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายธนพล พันศิริ
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายนพดล คงกะพันธ์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายณัฏฐากร คำสะภาพ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายแทนคุณ อ่อนกลำผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายกองทรัพย์ จิวเจริญ

๋

๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมีทรัพย์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายนิรวิทย์ ดวงศรี
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงวิชุดา รักษา
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงปยะฉัตร ทองโสภา
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงศรสบันงา สุขแสง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงศิริฉัตร บุญโช ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงสุพจน์จณี ภะวันตุ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงชมพูนุช อินณรงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ อ่อนทุม
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายธนดล สุขสำราญ
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หนองคาย
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายชยธร ใจงาม
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายกฤษกร อุ่นศักดิสิทธิ

์ ์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงรัตนา ไพ่ประเสริฐ
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงนฤชา โสมนัส

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองสุข
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงวารินดา โพธิเจริญ

์

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา เทพทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงอรวรินทร์ พลายมี
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นำแก้ว
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กชายปริวัตร อินทร์จันทร์
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กชายนพัส ทัศเกษร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ หอมไม่หาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายสมบูรณ์ ทีเกาะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายอนุกูล เสือกูล
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงชนาภา คำกองแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงณิชกานต์ สุรามาตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงพลอยชมพู มีทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงรุจิลาภา บุญรอด
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงสุนิชา นาคอิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงศิรินภา สังข์สุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงอริสรา ตรีมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ แจ้งใจดี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายชาติภูมิ สมใจ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายณัฐวา สิงหาหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ยินดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายลัญฉกร เจตนเสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายศิวะกร ชันเจริญศรี

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายศิวกร บาลนคร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กชายสรศักดิ

์

จ้อยสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงกรวิภา ขำวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงชุติมา จันทร์พันโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พิมพขันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงฟาใส มณีอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงวีระกานต์ บุตรชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงสิรินภา เข็มเพชร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงสุดาพร กรธนอารีย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ ภาวนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงสิริกาญจน์ มาลัยทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายศิรัส จีนกระจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายอครเดช คณะศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายพงศกร บุญมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายอธิพงศ์ วิวัฒนชัยพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ พุทธชงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงกรวรรณ จารุทิกร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงณภัทรสิริ ศรีสุริยมาตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงอรุณี สะราคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายธาวิน อภิรมณ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงนำเพชร มีทองคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กชายพีรวิชญ์ เต่ากลำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงประภัสสร กาฬภักดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กชายณรงค์กร เอียมศรี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กชายโชติวัฒน์ สิงหวิบูลย์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ปนแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน ทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๖

นายพิสิฐชัย น้อยศรี
๑๖/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน ทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงทิพศิริ โพธิน้อย

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงมนทกานต์ ทองไพรวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กชายพงศธร เจริญผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กามุทโสภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๒

นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๓

นางสาวกัลยา อินทพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๔

นายสุคนธ์ พรมเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๕

นางธัญดา ธัญญเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๖

นายภมร พลสุธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๗

นายสุทัศน์ สุวรรณพานิช
๑๘/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๘

นายอัครเดช พิทักษ์วงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงธิดาพร จันทนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงสุวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เครือศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงลลิตา เมฆบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายพันธ์ทิพย์ ทองผาสีงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กชายสมคิด ทองผาสีงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายอนุเทพ เคนดี
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายกฤษดา โสรามกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายฐากูล ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กชายทรงวุฒิ คูหาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายนราชัย ม่วงปรางค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายพีรภัตร เนตรทิพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายสิรภพ พึงน้อย

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กชายสุทธิราข สุทน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงกรพินท์ เมธสาร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงกษมา ชาวปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๓ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงกัณฐิลดา

์

เรือนแปน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงกิจจาพร มักสิก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงนพรัตน์ อำสุชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงนรมน ชมภูแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ กัณรังษี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงรชนีกร คงเสถียร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมสนิท
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงสุภัชชา ทองช้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีบุญเพ็ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กชายณัฐพล สร้างนานอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายลลิต รอดทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายสุพพัต อุ่นยิงเจริญ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายเสกสรร ทองสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กชายอนุสิษฐ์ เพชรศุภวณิชย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงชลธิชา พรีพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงชุติมา เกิดต่าย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงธนธรณ์ ปรางทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงพนิดา คนทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงวิฐญาดาภ์ จันทร์สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กชายกล้าเกิด นรสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงเกตุมณี ลาดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงมณวิภา กัณรังษี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงศุภัชญา อู่อรุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายก้องภิภพ หอมมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายขุมทรัพย์ สมชอบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทรัพย์ภพ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายจิรายุ เทียนขาว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สมใจเพ็ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายณัฐชวพงษ์ กุญชรกิตติคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายภูมิภัทร พันสีลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงนฤมล พรมมาสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สถาปตานนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงอัจฉรา บาลนคร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สมบุญดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๔ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ธัญญเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉายอรุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงพลอยขวัญ กาฬศร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงอธิติยา งามขำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กชายกฤษฏา เดชะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กชายพันธกานต์ พรมสันต์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายศิขรินทร์ รุ่งเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กชายศุภกร ชาวชายโขง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธัญญเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงนนทวรรณ จิวเจ็ก

๋

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พันธุ์มาตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ พงษ์สระพัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กชายธงชัย ทองไพรวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กชายธนะมินทร์ มงคลฐิติพงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายปณณธร จิวรพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายพสิษฐ์ ภูฆัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ เกตสิงหา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา พิมพขันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงณัฏฐากร เกิดพร้อม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เหลืองพัฒนเสรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงภัทรพร แตงทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงมนัสวี ลีเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงรัศมี เกษประทุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงวาสนา วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงวิยะดา ขุมทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา สุดรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงอิสริยา ข้ามประเทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายชินวัตร เพชรเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายธนกร จันทร์อำพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายธนโชติ ศุภวงศ์เมธา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายธนโชติ พิมจุฬา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิพันธุ์

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงนริศรา พินิจการ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงศิริปญญา นำทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงสุธิมา แก้วศรีงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงอัจฉราพร หอมกลิน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายนนทพันธ์ วงษ์สุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายนรายุทธ ชำนาญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา เฉยดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงธมลวรรณ กาฬภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายจิรายุทธ อำ่สุพรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกตาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายนวกิจ รังษีบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงสุดาพร เจริญสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ฤทธิลาภ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงปนัดดา อู่ออรุณ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ สุขสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กชายวิทวัส เรียนจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กชายรพีภัทร กันทา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงวรรณิดา แย้มพิกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงอภิชา ศรีพุทโท
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๐
เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ

สายทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายอนุกูล ชมพุก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงปลายฝน พันธ์แตง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๓

นางสาวกฤษณา ศรีเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๔

นางภักค์สินี นาคขำพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๕

นางวราพร พลเสน
๑๐/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๖

นางวารินทร์ โอ่งคำ
๐๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๗

นายสมควร ช่างสลัก
๒๓/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๘

นางสาวสุภานัน คำนิล
๐๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพขันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายนพรัตน์ บุญศรีวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงพรทิวา กลำเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงบัวฉัตร์ ชาวบ้านกรับ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงลลิตา ภูฆัง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายอพิรุณต์ อู่ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กชายธนาดล สะราคำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายสิรภพ สะราคำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงช่อทิพย์ หิรัญยะวะสิต
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงณัฐวดี สุบินตา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงณิชาวรีย์ ภัคดีวงศ์ชัย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๖ / ๒๙๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงดุษฏี ดวงแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงพัชรพร ฉายอรุณ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงพัสน์นันท์ ปานเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กชายภัทรชัย ชาญเดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๔

นางสาวภาวิณีย์ ดวงแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๕

นางสาวรักษิณา ขาวเหลือง
๒๐/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๖

นายศุกร์สันติ

์

จันทร์สุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๗

นางสาวสุพัตรา ธัญญเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๘

นางสาวอนุดา แจ่มศรี
๒๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๙

นางสาวอังคณา สุขีวาด
๐๑/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มมาลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ ปูจ้าย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงรมย์ฤดี สิงห์ขรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายณภัทร สุขขุม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กชายธีรภัทร แสงทองดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายวรปรัชญ์ กาฬภักดี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กชายนที หิงสโร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายธัญรักษ์ หมวดผา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๘
เด็กหญิงพรรณารายณ์

ใจแสน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงแพรวา กาฬภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ประยูรเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงพรรณปพร จำปาเทศ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุมัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงสิริยากร ลาภบังเกิด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ดีปานแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงจิรานันท์ แสนสี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงนวนันท์ เจิมสุริวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา คุ่นชมพู
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เอียมศรี

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงปนมณี ภักดีนิมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงสุชานาถ พุทธรักษา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กชายธาดา สว่างเนตร
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กชายธีรภัทร อินทร์จันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงพรนัชชา พุทธเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กชายคมกฤต วิชาธร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงเกสรา เณรนาค
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอียมศรี

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา เอียมศรี

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงอรณิชา คำมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
วัดเขาพุข่อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กชายบวรทัต มีอบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กชายโปโป -
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่ล้อ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงกฤติยาณี เพ็ชรทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ปนทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงวรรณนิสา หมวดผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กชายชาญชัย มาตร์วงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กชายนนฐกานต์ ชัยวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กชายวรากร บุญธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กชายวีรพล เทพจิตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ ดอกระกำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กชายอมรฤทธิ

์

พิมพขันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายอาภากร คำบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กชายเจริญ สีดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธกัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กชายมนตรี กอแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กชายสมิทธิ

์

กาฬภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กชายสุวรรณ เพชรไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ โฉมงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายจักรินทร์ กาฬภักดี
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายกิตติพงค์ ภูฆัง ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กชายชิษณุชา โชคกิจ
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กชายวันรุ่ง ครุธคล้าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เชือศรี

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ เอกปจชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กชายณัฐกานต์ วันสามง่าม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายสุทธากร สุวรรณสอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายมังกร จำปเรือง ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ ทับกระดาษ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงดารารัตน์ นพวงค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงปนมนัส แซ่ล้อ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงสุมิตตรา ลิมประจันทร์

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงอิษฎาอร หมวดผา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กชายเกษมศักดิ

์

แสนชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงกานต์มณี หมวดผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

หนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สามพ่วงบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายศุภกร กาฬภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กชายพลากร พร้าหิรัญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กชายกฤษฎา สะราคำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กชายประพันธ์ พันธุ์เปยม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กชายณัฐพล พงษ์ไพบูลย์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กชายกฤษณะ มุ่งกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายภูริภาคย์ มันคง

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กชายแสงเทพ โทนสิงห์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กชายชิราวุฒิ ชูเชื้อ

้

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงจันทิมา ปรึกษา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงสุพรรณษา สุภาพ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประสาทศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงภาวินี เพ็งสา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงจิราพร มากบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงชุติมา เนียมทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงบุญสิตา ยะนำอ่าง
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กาฬภักดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ ระโหฐาน.

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายปฏิภาณ กิงแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายธนกร ขุนณรงค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายชานนท์ กลินพยงค์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายนที พลายละหาร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายวาคิม แก่นปรีชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายจตุพล แสงหล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ นิระพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายทองสุข เมืองช้าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายธาราพันธ์ แสงหล้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กชายธนนันท์ มาดวง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายนัฐนันท์ แน่นหนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กชายพรชัย ชูดอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กชายศรายุทธ เกตุวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

จำปขาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กชายสันติ ระเวกโสม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายสุริเทพ พิศวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา ประจงการ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงลลิตา ดวงจินดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กชายภัทรพงค์ คงคา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงมะลิสา กลินมณฑา

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายณัฐพล ภุมมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงกุสุมา หุนติราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายนันทภพ สิงหชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีบัวทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ใจ แก้วเฃียวงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดีปานแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กชายเทวา เทียงตรง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายภูผา ครคง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กชายธนาคาร พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงนฤมล เมืองช้าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ หีบใสสุง
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายสุริโย พานโถม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายณัฐพล นาคจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายอัศราวุฒิ เปยมน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงธนพร บุญยะไวโรจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงปณิตตรา ชมชืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา เมืองช้าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงสุมิตา ชมชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ เข็มเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงรสา อุ่นละมาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายศุภกร ภูฆัง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายสิรภัทร สระแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงกัญญาณี ทรัพย์บ้านใหม่
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงพรธีรา โพธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายกิตติกวิน วิหคทอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายธนกร งามดี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กชายปณณรงค์ โพธิจักร์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๐ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายวงศ์ทิวา นาเอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กชายศักย์ศรณ์ แผ่นสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายสรศักดิ

์

พลพิทักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กชายสาคร เกิดโพธิชา

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายอนุชา ช่ออัญชัญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชายอโณทัย จันชืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงกฤษณา ระรวยทรง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงชญานิศ หอมเย็น
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงชลกานต์ จำปาโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงณัฐทิยา จอมแก้ว
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงนิศาชน นรสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงปาลิตา บุญรอต
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงพรพรรณ นุชนารถ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงพรมพร ชาภักดี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงเพ็ชรชรัตน์ ระเวกโสม
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ชนะสินธุ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงมนทกานต์ ประจงการ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พลเสน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ยอดดำเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงวริสา ฉายอรุณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงสุพรรษา บุญมี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายกิตติภัทร เริมลึก

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายสัญญพงศ์ ศรีกมลลักษณ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีเดช
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายธันวา จะทีรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายพาณุพงษ์ โพธิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายทัศชัย ทิมใจทัตร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โพธิ์กลิน

ิ ่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงพรรษพร -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงศศิธร เกตุวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กชายนัฐภูมิ เดชวุธ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กชายธรรมฤทธิ

์

สอนพันธ์ุ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กชายสุริยา คุณวิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงทิพรดา หงษ์เอียม

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กชายกฤษณะ กาฬภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๑ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กชายขรรด์ชัย ชาวปลายนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ เพ็งสวย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายทัศน์ภูมิ ช้างเขียว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายธีรชา แซ่เล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายธราธร โพธิสุวรรณ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ทองรอด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายอรรถวิท สระแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายอัตติยะ ทองประสม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงชนิลธร ปานดวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงธนิดา จริงสันเทียะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงฐิติพร ยีสมัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมยามเย็น
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงภูริดาฉัตร เตียวสมบูรณ์กิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เบ็ญจวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุราณเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กชายมงคล ทองนบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กชายอนุสิทธิ

์

วันสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ วัฒนากูล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงสุพัสสรา ใจกล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงพัตรพิมล สังสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงไอลิน พลวัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงเมย์ เมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กชายลัพชพล ทองตี

๋

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

หนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงหัทยา กลำพะบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก หนองอุโลก  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กชายรพีพัฒน์ นำจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กชายทองพัน มหาหิง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายเมธี สอนแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ สระบัวกำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายตุลพัฒน์ ทองเพ็ง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายณัฎฐชัย ทองคงอ่วม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชนิดชน
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายภูริภัทร มะลิพงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายภูวนาท ทองนบ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายรัฐวุฒิ ชนิดชน
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสภา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๒ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายเทพทัต อ่อนนาหาด
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายธนพัฒน์ กึงเฟอง

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงกรกมล การภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รูปสม
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงปาณนพิน ดีเสมอ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงกนกพร ศรีคำแหง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงมินธดา ทรดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงชลดา สารีทัศ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงศศิวรรณ อำนาจ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงอัญญาณี อินจะนา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงนวลนภา ทรดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กชายเอกวิน แปนพ่วง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดเขานางงาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงพรรณวษา กำพลรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดเขานางงาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงประภัสสร ชาวปลายนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดดงรัง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงวิภาดา จีนก๊ก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดดงรัง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงกชกร สวนดอกไม้
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดดงรัง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสนสุภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดดงรัง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงกุลจิรา อ่อนคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดดงรัง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายชัชนันท์ จันทนา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังงาม วัดทับละคร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กชายวัศพล หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา ดีโฉม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายชาวี คูณจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายอนาวิล แก้วบัวดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ อินทร์สว่าง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กชายวชิรวิทย์ รักษา
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงปนัดดา กาฬภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงอาริศรณ์ สมบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงณัชชา พรมมา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงสุมิตตา กาฬภักดี
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงณิชกานต์ โชติกเดชาณรงค์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงวราลี ปยะมิตร
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กชายกัณฑ์อเนก แล่เพ็ชร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงพัชรมัย เมืองแสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กชายศิรบดี เพ็งกลัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายวีรภัทร เจริญธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๓ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายวิษณุ บุญชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายศุภกิจ ศรีเหรา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายวทัญู คุนาวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายคุณาสิน คชชาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายครรชิต อินทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงทิวาวรรณ กาฬภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงศศิธร จำปาเทศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พู่ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงนุชนาฎ บูชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงนันท์ชพร ขำแผลง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงปณิตา สายทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงสรัลพร พิมพขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงโชติกา ตังใจ

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายภัทรดนัย มังสะชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายธนัท การภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้ววิจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงอริสา เข็มเพชร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เปลืองทุกข์

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดวังคัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กชายธนัช สดคมขำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กชายพชรพล ประเสริฐรอด
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กชายธนากร ทองไพรวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายธีรโชติ มุ่งเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงอนัญญา แสนชัยวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงนภัสสร ทับทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายทินกร พรสุริยวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณฉวี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายนิธิโชติ อำโนนไพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ส่วนสมบูรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กชายรัชพล แย้มวงษ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ทิวาวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงณัฐวิภา เนตรสังข์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงปฏิญญา รอดมุกข์
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายสุรดิษ รุ่งเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงณัฐมน นามประดิษฐ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๔ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงอรณิชา วงเวียน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงทิพย์มณี บุญนิตย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงชมพูนุท สมใจเพ็ง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงปนัดดา แตงทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๔
เด็กหญิงณัฐแก้วทิพย์ โพธิโต

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายสิรภพ ทาสังข์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายนนทัช นิพรรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายเตชินท์ กาหลง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์แดง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายเจษฎา ปานทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายพงศกร รุ่งเรือง
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายพิชิตชัย แจ่มทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายอัฑฒกร ภูมิภักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงตลับรัก ศรีวะรมย์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงสุภาวิณี ชะเอม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงฐิรญา เหมือนแก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอกปจชา
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กชายธนกร แจ่มศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ศิริโรจน์มหาวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายอนุสรณ์ สุขกระบิล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายปภัทรศักดิ

์

สุทธิรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายศุภกร พลเสน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายพรพิทักษ์ โพธิรังนก

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายธนภัทร บุญต่อ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายธีร์ธวัช พิพิธ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายณัฐชัย แสนเสริม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กชายนิพนธ์ โฉมงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ แช่มช้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายเขมทัต อินโต
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายฐิติรักษ์ บุตรใส
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงปานตะวัน รอดภัย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงชนิตา สดคมขำ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายนันทโชติ มังคะลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายปริวัตร์ บัวบาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กชายภูริสิริ ทวยหมืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๕ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงพรรณพนัช แสงจิยะพันธุ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงจิดาภา ขาวพันธุ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงศศิมาวดี อิงควระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงอันวิดา เทียนเมืองปก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายกีรติ เยาวโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงโศระดา มังคะลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงราตรี วงษ์ศรีจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายชนม์ณธาร แก้วอารัญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายสงกรานต์ ขาวลอยฟา
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงกานต์มณี นาแพง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงปาณิสรา นำเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงมาลิษา เข็มเงิน
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงนำทิพย์ เรียงหมู่
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายชนากานต์ โทมัส ๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายเอกวรรณ ผลนาค ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายธราเทพ ผลโภชน์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายวัชรากร กรงกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายศุภกฤต กรงกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายณัธพล เขาแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กชายอนุภัทร จันทร์เรือง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงธนารีย์ โกฎชมพู
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงประภัสสิริ หงษ์ทอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงศรันย์รัตน์ ขุมทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงจิดาภา มีวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คัชฌากร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงสุภลักษณ์ ผลโภชน์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงณัฐชา แสงเปลียน

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงวารุณี พงษ์พุฒ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงรินรดา จันทร์แจ่มศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงฎรันรัตน์ อู่ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กชายพัสธร อินทรศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กชายนพคุณ มาลัยทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงศิริมาศ ไทยมานิตย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงพิชาภา มาเรือน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายจักรภัทร กองสุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๖ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงกนกอร พึงดี

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กชายยศกร ทิพย์สมบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงนิชาภัทร อ่อนสอาด
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายจักริน จันทนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงฐิติมา แก้ววิเชียร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายศุภกฤต ฉายศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงพรรณพร ประพัสรางค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กชายนิธิพัทธ์ ทองขาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายกนก แซ่ซือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กชายวรัญชัย ป้นเนตร
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กชายชนาธิป กาฬภักดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๑
เด็กหญิงตรีรัชกาญจน์

ภูฆัง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาฬภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงรัญธิดา กาฬภัดี
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงคณิตา พรหมมา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กชายณัฐชนน ผาดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กชายกิตติคุณ นาแซง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กชายเจฎฐวุฒิ กาฬภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายชัยอนันต์ เค้ามูล
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กชายณัฐพล พ่อชมพู
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีโมรา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กชายนพนันท์ กาฬภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กชายบุรากร ขันวิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กชายสุธิชัย กลมดี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ กาฬภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงชัญญาณิษา ถนอม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายทิวากร โฉมเชิด
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

นาคเกษม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๘

นางสาวนำฝน ดวงจินดา
๓๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กชายวุฒิชัย นรสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายจีรพัฒน์ ทองแจ้ง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายนพพร มูลอารีย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กชายเจษฎา เขียวทองน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กชายสราวุฒิ นำเพชร
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายพรเทพ โอชำรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๗ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายทินภัทร ทับทวี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองรอด
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายธนันธร กาฬษร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงฐิติการ นรสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงบุษยา สุทธิโคตร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงณัฐฎธิดา แปนพ่วง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กชายจักริน สวนดอกไม้
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กชายจิตรกร พลอยใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กชายธีรวุฒิ เย็นสนิท
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กชายศิรชัช ปอสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงศศิวิมล นำทิพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ มีเพียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๗

นางจิรนันท์ เล็กขำ
๐๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๘

นางสาวสิริกานต์ จิตรพรม
๐๘/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงวาสนา แจ่มจำรัส
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กชายกิตตินันท์ แซ่จัง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงนภัสสร กาฬภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงกานต์ธีรา พุฒซ้อน
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายคมชาญ กาฬภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงปานิสรา อำมาตย์สีดา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายวศิต จารุเสริมสมบัติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

งามสอาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงธนัชชา นำทิพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงวิรตา ขุมทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงชุมพร เสียงดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงปรีญาดา สดคมขำ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายอภิวิชญ์ แสงอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายตุุลาการ จันทร์ลอย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายบวรกิตติ

์

สังข์งาม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงณัศนันท์ สุขศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กชายพัศรุตม์ ทวีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กชายวีรภัทร หิรัญวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กชายธนาธิป นำทิพย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กชายธนภัทร แตงทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กชายกุศล วิเศษสิงห์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เคลือบเจาะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กชายอนันท์ นำทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กชายยุทธนา นำแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงฉัตรดาภรณ์ สะราคำ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงอมรสิริ สิทธิรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กชายอดิศร ช้างวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กชายชาญชัย จงรอบคอบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กชายศิรนนท์ ศรีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กชายอรรถพร ฉายผึง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วโคราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายจักรินทร์ ขุมทอง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงกัญญา บุญพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายธนิสร เกตุรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงสุรีพร ขาวจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงพัชรพรรณ กันตะธีรวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงกัลญา ศิลปชัย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จาดทองคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายยศพัทธ์ โกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายภูดินันท์ ราชวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงเพชรลดา แซ่อึง

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายธนาธิป กันตะธีรวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายณัฐดนัย ขาวจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงธนัทพร สุริวงศ์กลอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายธนดล โพธิสุวรรณ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายมณี นุ่มดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายศราวีพรชัย ปานเพ็ชร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กชายสิริชัย เรืองลือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายสุภเวช โล่ห์สุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงณิชา เบญจวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงปาริชาต ธัญญเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงรุจิกา แจ่มจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายณัฐดนัย อิทธิสาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

สืบพงษ์เสือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กชายศรายุธ ขำทับ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายศิวดล สุขดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงเมธาวี มะลิวัลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงรัตนฤดี อินทนะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงวันวิสา พริงพวงแก้ว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กชายทัศน์พล มีศิลป
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายสงกรานต์ ชูชัง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงกิตติมา เภรีวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ นำจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงศรัญญา พิมแก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายกฤษฎิน ปนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กชายจิรภัทร นิมินรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กชายวรภัทร เมืองช้าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายวีรภาพ ศรีศักดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงปภัสสร อ่อนส้มกิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายอดิเทพ จันทร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงกสินา สร้อยพวงนาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กชายทักษ์ดนัย ปานา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กชายนพพร ธัญญเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กชายพีระพล เกิดเสวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กชายภควัฒน์ ระโหฐาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา ลมผักแว่น
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงพัชรพร นรสิงห์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาฬภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายธาวิน เกตุรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายวีรวิชญ์ นิธิวสุพัชรชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ดอนวัดไพร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงปลายฝน ภูผา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงปาริชาต ปนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงมนนิสา เกตุพรหม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายณัฐดนัย อิมใจพงษ์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงชนาพร สุขนิล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ยิมจันทร์

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วจงกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายนที เหมือนทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายภูริณัฐ สบายยิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายนัทธพงศ์ เหมือนแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายอดิศร มาเสนาะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงนพเก้า ศรีโมรา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายธีดนัย โคกอ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายชยากร จันทรัศมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายนวพล กองนอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กชายพัฒนชัย พาอ้อ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงนุจรี เพรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายทีปกร มวลไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายปภพ สิงคิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงศิริการณ์ สะราคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ทองไพรวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงกิตติกานต์ เขาแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กชายสาธิต เบ้ากองทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายธนกร เจริญธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายบุณยกร เขาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงนริศรา เณรแตง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงญาดา โนรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายนพดล นรสิงห์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงปฏิพร คล้ายนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงพรพิชชา มุละสิวะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กชายสุรไกร หิรัญวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงวัลภา ปานทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงรุดจิการ นาคพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงกรพินธุ์ วรรณสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงพิชชา จงชานสิทโธ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กชายพีรพุฒิพงศ์ สวนดอกไม้
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๗

นางสาวสุธิดา พลีขันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๘

นางสาวสุธินี พลีขันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๙

นายธีรภัทร โพธิงาม

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๐

นางสาวธนัฐชา ชำชอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๑

นายณัฐภัทร ทุเรียน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๒

นางสาววิภาดา ดวงจินดา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๓

นายธนูบูรณ์ สิงห์เมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๔

นายศิขริน เทวาพิทักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๑ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๕

นางสาวบุญยวีร์ ชาวปลายนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๖

นางสาวอินทุอร ไผ่พูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๗

นายโภไคย โสมนัส
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๘

นางสาวนริศา ทองไพรวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๙

นางสาวรัญชนา สะราคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๐

นายปาราเมศ ช่างทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๑

นายสมภพ สวนดอกไม้
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กชายกันตพัฒน์ ชัยรัตน์เมธี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กชายจิรโชติ สวัสดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พิชัยโรจน์วงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายณัฐพล วงษาหลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ เมฆฉาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายทักษ์ดนัย กาฬภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายยศกร เอียดทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายยศกร เอียมสะอาด

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายวรเมธ คล้ายนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายวรัญู สุพรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายวีระนาวิน ศรีอุบล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ ฤทธิเดช

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายสิรวิชญ์ หอมจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายอาทิตย์ ประทีปพรศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงชญานันท์ อินโต
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงชาลิสา แตงทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงชาลิสา เข็มเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ อิงควระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงนภัสสร กิงจำปา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พุดตาล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงนิภาพร อิงควรวะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงนัทธมน บุญเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายมานะพร จันทร์ลอย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงวรณัน ติดยง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงปาณิศา ฤทธิเดช

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงภาขวัญ จันทร์เทศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงอินทุอร
พึงบุญ  ณ  อยุธยา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงอาทิตติยา ขุมทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงณัฐนรี เลียงหลำ

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงทิฆัมพร เข็มทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ศรีสังข์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กชายอรรถพร หลีนุกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงชาลินี เครือวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีโมรา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายภูฤทธิ

์

วิชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปรึกษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงมิรันตี รุ่งเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงกนกรัตน์ ยังเต็ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงจิรัชญา พิมพ์สมาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กชายศิริชัช นำจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงณัฏฐากร มาสมาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายเนติ วัขรภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายจเด็จ เพชรรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กชายนวพล อินทุเศรษฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กชายภัคธร พุ่มเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กชายวรวิช ทับทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีพวงมาลัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงจันทิมา มะนาวหวาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงจิรดี บัวผัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงชยิสรา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงนีรยา บัวผ่อง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ประทีป
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงปารีญา พิมพะรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ อิงคะวะระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

นำเพขร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายฐิติกร ขุมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายเตชิต ธนสารวรเดช
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายมนัสชัย นิลทับ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายมนัสพงศ์ รอดบำรุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายอนุพงษ์ กาฬภักดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เล้าประเสริฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงธมลวรรณ วงษ์พันตรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงนัฐกาญจน์ ใจดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๓ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงไปรยา สะราคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงวราลี เจริญกาลัญูตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขุมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงอภิชญา หลักลอย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กชายทัตธน สิทธิน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายธรรมสรณ์ จอยไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร หอมยามเย็น
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายปรัชญา เสาวรส
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายยศกร สังเกตุกิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงกรวิกา เดชบำรุง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงข้าวหอม แจ่มจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงดามิสา ศรีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงธริษรา ศรีสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงปนิดา เขียววิราช
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงภัทรศยา พุฒจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงวรรณิดา สวัสดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงสุธิดา สาริยาชีวะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุขเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แซ่คู
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงปาลิดา จันทร์งาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายอรรถพล สมสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พวงมาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายวงศกร แดงจุ้ย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองช้าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

เขียวอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงยลรดี นาเอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงบุญญิสา งามพริง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กชายภูริสิริ นาสมโภชน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงจิตตินันท์ อินโต
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงพัชราพร โพธิอำ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงสุภลักษณ์ สัตบุษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ทองสุก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายภูตะวัน ชาวม่วงขวัญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงสุวรรณวิษา แตงอ่อน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๔ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงจิรภิญญา อินวกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กชายปฏิภาณ เริมศรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กชายระพีพัฒน์ พุทธคาวี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กชายคณิน คชคง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายคณิศร หนูเส็ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายศตรายุทธ สัจจะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ จำปาเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กชายมโนชา แซ่ลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กชายปรวัฒน์ งอกงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กชายพรหมินทร์ เพชรไปล่
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายนวพรรษ เพิมพูล

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงศุภรดา สุทธิพันธ์ุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงเนตรชนก พฤกษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงอโรชา ขุมทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายวัชรพงษ์ กล้าหาญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กชายเจนภพ จีนสุกแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ โสดากุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ จรบรรฑิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงศศิธร แก้วเรือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงศศิประภา ปรึกษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กชายณัฐพร ศรีโมรา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กชายณัฐนันท์ อินทนะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงกัณฐิกา สืบศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กชายธนโชติ พรมมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงญาดารัตน์ เศษแสนวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงเปรมมิกา ช่างเกวียนดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เมฆคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กชายณัฐพล เพชรโพธิ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายธีรภัทร เจริญสุข
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายเชาวฤทธิ

์

ธัญญเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายวุฒิชัย ภู่ขวัญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงสุธิตา คำแพง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กชายอนุชา ฉิมพาลี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๕ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กชายธนวิชญ์
เลิศลอยปญญาชัย ๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายเตชิน งามละม้าย
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ เกิดแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงปภาดา นิลทับ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายวิชาญ หลักลอย
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เอียมสะอาด

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงสุธันวา ฮกฮัว

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงนภธสวรรณ เกตุแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กชายจตุภัทร ธรรมพินิจ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กชายณัฐภัทร ฝายคำมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๕

นางสาวญาณิษา ใจแสน

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กชายจักริน อินโต
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงปภาดา นำทิพย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ ธัญญเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ขาวเงิน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายศราวุธ จันทร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงกานติยา ขุมทอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงรัตนกร สวยกระโทก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา เกตุแก้ว
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กชายธนทัต ทองรอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงสิริวรรณ รอดนวล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงทิฆัมพร คงดำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กชายศุภชัย โฉมงาม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายศรัณยู ชูดอก
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

บริเวณ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงปุณยาพร เหลืองวิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงพรลินี ชนะสินธุ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงจิราวรรณ จงรักษาแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงจรรนภา ลึกวิลัย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายยศวริศ นนทีอุทก
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายวีรพล โภสพ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กชายพิเชฐ ชูดอก
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงมิงกมล

่

แย้มบู่
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงสุนิษา แจ่มจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงสุชานาถ สอนง่าย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๖ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงณภัทร โพธิศรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา หอระเทศ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๒
เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์ นิลเขียว

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงรัฐชนพร ดาวเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงวัลยา ฟุงสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กชายวรทัต มากบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงจิตติภัทรา สุขแช่ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ เทพพักทัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงวรัญญา สาโสภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงวีรวรรณ สุขเลียง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายวันชนะ สวนแจ้ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายวันชัย จันทร์เสวก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายอนุพงศ์ บัวขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายอรุชา สุขเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กชายธีระพงษ์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๕
เด็กชายสรัฐธรรมนูญ ไหมจีน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กชายนัดถพร เนียมคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา สังข์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงปาณิศา วิจารณ์ปรีชา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายสรวิศ ศรีสุข
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายศรายุทธ ศรีสุข
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายลพชนะชล แสงวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กชายวิรชัช ตันประดับสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุดมี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กชายปญญากร รุ่งกำจัด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กชายวรากร พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขำเพ็ง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายเอกศักดิ

์

กิงไทร

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายณัฐนนท์ ทัพพันธุ์ลักษณ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายพอเพียง สุขดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายธนชัย สุกันทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงวรินทร เจตนเสน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กชายวงศพัทธ์ จงชาญสิทโธ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายธานินทร์ เมืองช้าง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายชัยศักดิ

์

เจริญบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายจิรายุ อ่อนอิมสิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายศุภากร พิกุลทอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กชายศุภชัย แสงสว่าง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงเจนนภา เกียงไทสง

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงอัญชลี อาลัย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กชายจักริน ศรีเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กชายนฤบดินทร์ แสงสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายณัฐพล แมงทับ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เนืองภิรมย์

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงปทิตตา เพ็ชรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายชินณวรรธน์ อินพักทัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ลิวไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายวงศกร ศิริรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายภัทรพล กำจาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายประภากร ทองอ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กชายอรรถชัย ยิมจันทร์

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กชายเฉลิมพล เณรแตง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กชายพิชยดนย์ มณีรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๔
เด็กหญิงพัชจิราภรณ์ เพ็ชรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงภูริชญา พวงย้อย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงชลธิชา งามโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงกันต์ฤทัย แจ่มสำราญ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงคีตกานต์ อยู่ปราง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มมัสฉา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายพงษกร มีพิมพ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายอนุศักดิ

์

เพ็ชรไทย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กชายวรปรัชญ์ จูบาง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงปานสา สิงห์โตทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายกิตติพงศ์ สีสาด
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กชายทักษ์ดนัย สุขนิล
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กชายสรณ์สิริ ยิมจันทร์

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา หนูเกลียง

้

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

สมใจเพ็ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงอาริศรา โพธิศรี

์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงปานวาส ทรัพย์บวร
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายนันทชัย อุ่มแสง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สนธิ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายนฤภัทร มาดี
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทรัพย์บวร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายวีรภัทร โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงวนิชา เข็มเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงสาธิตา ดียิง

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายกีรติ พูลเพิม

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายระพีภัฒ หอมยามเย็น
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายกรกฤต หอมยามเย็น
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงปพิชญา ธีระศักดากูล
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงนิดานุช เข็มเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงบุษดี ศรีพุกทอง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายกษิดิศ ภูใจ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงอาริษา จันทร์นุ่ม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงณิรัญรัตน์ สมบัติเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กชายดนัย นำทิพย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปานทอง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงสิรินดา แก้วมงคลชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงวนิดา จันทร์ทัพหลวง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายศุภณัฐ นำทิพย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงวรรณรต กลัดเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ จันทร์ลอย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงสิริกร สินธุ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายธนธรณ์ กาลาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กชายปภังกร โพธิหิรัญ

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายศิวภร เปยมสินธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงมโนชา รุ่งเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ คงจ้อย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงรัชนีกร เรืองทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายพงศธร จันทวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายพิภัท ทับเงิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงปตรวลี นุ่มดี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงคณัสกร น่าชม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๙ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กชายกฤตภัทร สุขดี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ยอดไม้งาม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายนฤภัทร ทองเสม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงสาริศา ขันธนิยม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายณรงค์รัชช์ ฝกความคิด
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายโอภาส รักมีศรี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงอรวรรยา นำแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายชญานนท์ เตียวงษ์สุวรรณ์

๋

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายกฤษฎา เชียวชาญ

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงชลิตา เชียวชาญ

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายนันท์พิภัทร แซ่เล้า
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา ปานทองคำ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายศิรวิชญ์ ทับทิมดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงพัชรพร สีวันนา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายอนล คำแผง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล หมืนใจมัน

่ ่

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กชายพิพิฐพนธ์ โสขุมา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ ภูมิดิษฐ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กชายณัชฐปกรณ์ เอียมสำอางค์

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงกมลชนก ทองคำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงจารวี สนธิพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงบุณยเณจส์ ภูฆัง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กชายกันตวัฒน์ กิงมณี

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กชายณัฐภัทร กาฬภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงอรทัย ทิพย์สุข
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงอมรา นำจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กชายอธิยุต มันปาน

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กชายโรจนศักดิ

์

เพิมเติม

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กชายอธิชาติ โพธิทอง

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กชายนัทฐาปกรณ์ ปรึกษา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงมนรดา จูงาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มหิมา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กชายธนกร ทองดี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงเมธาพร เขาแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เผือกผ่อง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๐ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายรัชพล ชูจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงญาณิศา ศรีวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงปวรา ศรีรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงวริสรา จำปาแดง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อิงคะวะระ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงณัฐชา กาฬภักดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กชายธนดล มะนาวหวาน
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงพบรัก วันเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงกัญญาพร จันทร์ลอย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงศรัญญา ทองประดิษฐ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กชายประวิทย์ โรมินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงจารุพัสตร์ แก้วคำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงศศิธร ปราบพินาศ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายยศพัฒน์ ควรบุปผา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงวรัมพร ยิงศิริเพชรทอง

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงบุณฑรา คำกองราช
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กชายปฏิภาณ เขจรกุล
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงปวันรัตน์
เสาวลักษณานุกูล ๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงชลดา ทองสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายชัยพิพัฒน์ พวงลำใย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายพัสกร มีเจริญวัฒนา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ ทองคำ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงลักษิกา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายคณัสนันท์ อินวกูล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายสุธีรยศ สดคมขำ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงกาญน์เก้า นันทะธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายธนิตศักดิ

์

สมจิต
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงมนต์นภา เขาแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายภูเมธา นิติสิริ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงวิชญาพร สุทธิพันธุ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงณัฐชา ขุมทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงณัฐรดา วิจิตรประชา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงปยะกาญจน์ เชียวชาญ

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายชาคร ทวีสุข
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กชายกิตติกร ราตรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๑ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ไม้หอม
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กชายธาดากร เขาแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงดวงพร อ่อนตานา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงชุติมา ช้างคง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายนันทพงศ์ นิคมทองสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายรัชชานนท์ คำแผง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กชายวชิรวิทย์ สุขโทน
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กชายชวกร นำจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงศรีสุวรรณ เณรผึง

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงจรัมพร ราชคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายพงศกร แสงไกร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงกชนันท์ จิตราศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงกนกพร อินทิน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงธนันชา ราตรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงกนกภรณ์ บุญแทน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายรุจิกร อินทิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พิลึก
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กชายประวิญญ์ รอดย้อย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กชายกฤษณพงค์ ยอดดำเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ผาสุข
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กชายธวัชชัย รุ่งเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๖
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ คงสมจิตร

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กชายพีรณัฐ ใจแสน
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กชายปุนระวี ศรีทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กชายธนชัย สุทธิวรวุฒิกุล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงสุภาสินี นำจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กชายปริวาส ทาเกลียง

้

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กชายจิรพนธ์ แก้วงาม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กชายสิทธินนท์ โสขุมา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ สวนแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงพลอยชนก วัฒนะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายพัชรพล กาฬภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กชายชวัลวิชช์ จันทร์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กชายตรีภพ จีนเม้ง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายณัฐชนน สิงหนาท
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงฑีญาริญ สายสินธุ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายเปรม ศรีม่วง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงวิรากานต์ พุ่มจำปา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายธนรัฐไชย นุ่มดี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงเอมมลี แอน ทูธแมน
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงปุณฑริกา มณีวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กชายอินทัช นรสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายกฤตัชญ์ อินโต
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สมประสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ขันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายยงยุทธ สุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กชายสิรภพ สุขแพทย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงกรรณธร เขาแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กชายพุฒิเมธ มณฑา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายโกสุมากร จิตประพาส
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๕
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์

ปานออ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายณัฐภูมิ บัวเพ็ชร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายภัทรโชติ กรรเจียกพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วศรีงาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กชายสุทธิภัทร์ หิรัญวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กชายกิตติภพ แจ่มจำรัส
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กชายวรเมธ หมอนเขือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กชายวรากร แจ้งเนตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กชายวิวัฒน์ บัวปรอท
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงสายธาร กอบอรรถกิจ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงณิชารีย์ บัวปรอท
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงกัลยากร กะตะศิลา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงเกสรา ศรีดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ นาเอก
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงกวินธิดา บัวผ่อง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายไกรสร อิสสอาด
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงประภาพร ธัญญเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายภูเบศ ด้วงสด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กชายปญญา ปุณยาจิตสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายสิริชัย โฉมศรี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๓ / ๒๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กชายจันทริษฎ์ นุชนารถ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายภูมิภัทร ทิพย์สิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายพีรเทพ ขันทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายนภดล ศรีโมรา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายอานนท์ อักษร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายมาโนช อักษร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายธนิสร ยอดดำเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงอรวดี โพธิรัง

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายโสภณวิชญ์ โตพันธุ์ดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงสุธิดา ใจเย็น
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายเลิศวรรธน์ หอมลำดวน
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงภาวินี สมตัว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายการันยภาส โฉมทอง
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายธันวา สูงปานเขา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายนพัฒน์ ยอดดำเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายปณณวิชญ์ ศรีวัชรนนศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงธนาภา สินโคกสูง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงบุศรา ทังทอง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงพรนัชชา หอมยามเย็น
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงพาทินธิดา ศุภราภรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กชายอิทธิกร สังข์งาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี นาคทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงสุภาพร รถมณี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กชายภรัณยู เมืองช้าง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงอรุณรักษ์ เณรมา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กชายราชันทร์ เกตุรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กชายสิริกร เสาวรส
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงเสาวรักณ์ ทองเพ็ชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงสาธิตา พลายระหาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กชายจิรภัทร ศรีเอียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กชายธนัตถ์ แสงศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กชายรัฐกรณ์ แตงทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ขุมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กชายอนุชา ขุมทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กชายสราวุธ สาลีผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กชายชยธร โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กันภัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายยศกร พลมาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงภัคภิรมณ์ ยิงเจริญ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายอรุชา ชาวนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองสลัก
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายปารมี นำแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายวรายุส เมฆฉาย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ดวงจินดา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ จีนสุขแสง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุ่งดี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงนิชกานต์ อภิญสถานนท์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กชายคณิน กงทอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กชายเกษมสันต์ นนทธิ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กชายพีรวิชณ์ จิตตกุลเสนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายนพกร แก้วประดิษฐ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงรุ่งธิวา สุวรรณเกตุ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉิมวัย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงบุษยมาศ เจือจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปานลอยวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กชายบุญญรัตน์ อุบลดี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี นภาดล
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงภัทรภร โยลินทอน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงพิวรดา สุพีพัชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชีพนุรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา ดีสมพุด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงอรประภา อร่ามเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงสุนิษา โพธิคำ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กชายกฤษฎา แก้วบัวดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายญาณพัฒน์ ดีลำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงฤดีมาศ อุ่นทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงอารียา สังข์แก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีโปฎก
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายสุรพันธ์ คงวิเชียร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายอัครพล ปกเสติ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กชายอุดมทรัพย์ มาพันสุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงกมลชนก ขวัญสุข
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายปริพัตร พันแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กชายอติเทพ โพธิทอง

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กชายธนา หวลบุตตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายธีรภัทร์ อิมินา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ แก้วประไพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงวีรดา สีโก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงนัทสุดา นาคสัมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ฉิมกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ มาเปย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงชลิตา ผิวเกลียง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายทัพฟา แสงพระจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กชายชยางกูร สุขจรนิ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายพลวัฒน์ หมู่ประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายรวงข้าว เวียงคำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงต้นข้าว เวียงคำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงวราพร เรียววงศ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงวราลี ศรีเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ชุ่มวิเชียร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายกิตติวันท์ พันธ์ภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายภานุมาส ทรงฤกษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กชายภูศิน ธนะปลืม

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กชายธีรเดช แซ่เฮง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงมณฑิตา เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงปยะพร มณีอินทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงนิรชา จันทะไพร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงนพมาศ ดาวกระจาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา เสือคำราม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงอารยา ชุ่มวิเชียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงอักขรา ฤทธิยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา จุงใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงจารุวรรณ พงษ์สวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายสิริไพบูลย์ ฉำชมวิทย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กชายรพีภัทร มาลีนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กชายมอส
ไม่ทราบนามสกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กชายเตชัส สุนทรวิภาต
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงเกวลิน ดาวกระจาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงณิชากร ศรีโน๊ต
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงวรรณวิษา ขุนคงมี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กชายศักรินทร์ สิงห์โต
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

กิจกล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงศศิธร บุญล้น
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ประจงตุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงศศิธร นาคชัยยะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงอรกมล พันธุ์แตง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงปยมาศ สินเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงวรัญญา โพธิงาม

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงครองขวัญ ปกอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงวาสนา จิตรีเหิม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๖
เด็กหญิงชมภูกาญจน์ ลือภักดิตรา

์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงธิญาภรณ์ เจริญผล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ น้อยบาท
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายธนันธร เชืองาม

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงฐิติมา อรุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงเนตรดาว พุ่มมาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายวงศกร ใจเบิกบาน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงพิมพาภรณ์ สุขสะอาด
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงธนิดา ฉายวรรณะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กชายชนกพรรณ หวังดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายอิษฎา หมอยาดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา แตงอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กชายศิวกร คารวะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กชายนภัทร จงสมจิต
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงเอมิกา ฤกษ์เจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงพัชราภา สังข์สุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายสมพร โตยะบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฤกษ์เพ็ชร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายคฑาวุธ มีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงพัชรา สุวรรณหงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ธัญญผล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงณัชชา จอบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงชนาพร เนตรอนงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงมนต์นภา แจ้งสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงกฤตพร แก้วศรี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กชายกฤษฎี คำพึงพร

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงทิวาพร กุลนาแพง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีธน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงกวิสรา อังสุวร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงญาณิศา เขียวชอุ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงพิพม์วรีย์ เพ็งน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายกัณฑ์เอนก ทำดี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงลีลาวดี โพธิทอง

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงใบเตย ปชชาบุก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงปวริศา ภิรมนา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงปราณี ฮองกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงวาสนา ฮองกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กชายชมนันท์ เพิมพูล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส กลินหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายณัฐฐากร จุลขันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา โอกาศ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แก้ววิชิต
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงสุรางค์พิมล ฤทธิกัณโต

์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กชายอธิษฐ์ เปนใจช่วย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กชายจตุภูมิ สอดเนือง

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานสมสวย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายยศวร ขำเรือง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ รุ่งสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงกฤตพร เกตุคลืน

้

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงธารารัตน์ พร้อมพิมพ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ สุขเกษม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายอาร์ท
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ทวีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายภคพล พึงทรัพย์สันติ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายนราวิชญ์ ประทุมมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายสรวิชญ์ ดีประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

รุ่งสว่าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ รอดเชียงลำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายศราวุฒิ วงษ์รอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายธนากร จันทกูล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กชายเฉลิมชัย ฮองกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายนพดล แก้วบัวดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงภควดี ภิรมย์เสือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงณัชชา เชียงตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงจณิสตา พูนศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงสิริยาพร สร้อยประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงอริสา เราะแสงอาริณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายธนกร ฉิมสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายสรศักดิ

์

นาคลำภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายวาโย ฤทธิวัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายธีรภัทร อินสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงภูมิรัตน์ โงนสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงฉัตรพร ค้าทันเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงแพรวรัตน์ นาคลำภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงวณิชฌา สังข์วรรณะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงปารวี มาศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงนภัสรา ศรีสุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สวนสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงศลิษา อินทขันตี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ พันธุ์ไชยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายรณภูมิ นามอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ภู่เหมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงสโรชา แตงเลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายสรัล ผ่องแผ้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ มะลินิล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงนิรดา มะลินิล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายวีระกร รักอู่
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายศรศิลปชัย บุตรโท
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายกิตติปกรณ์ อยู่เปยม
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายชัยณรงค์ ตาลอำพร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศิริรุ่งโรจน์กุล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายสกลกร เทพแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายศุภรัตน์ จารุพัฒน์หิรัญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายยงยุทธ นุชบางเคียน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วเมฆ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กชายอำนาจ เรียงสันเทียะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กชายพีรยุทธ อุ่นโพธิดี

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายปฐพี คงวัง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงสายสวรรค์ ไพรัช
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สว่างอารมณ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงสุธาสิณี กิจบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงกชกร แก้ววิชิต
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร เกิดอยู่
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงวราพร เผือกผ่อง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ดำเกลียง

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กชายนิภัทธ์ นิลวรรณ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายจิรพงศ์ เกิดสมนึก
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงสุนิสา จิมเริง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายพิสิฐพงศ์ บัวสรวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กชายสิรภัทร์ สว่างอารมณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ รุ่งธรรมไพศาล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศุภลักษณ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา เฟองขจร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงสุภาพร ไพศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงสิริยากร รอดโฉมฉิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กชายอนุพัฒน์ ผาติเสนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

อาบสุวรรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายสิทธิพล เกษรดอกไม้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายกานพงษ์ อินทร์รจนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายยงยุทธ บุญรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ปนแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายณัฐนนท์ ผาติเสนะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายศิรภัส ศรีคำไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงแสงงาม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงจิรภัทร พูลกำลัง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงอริษา เมฆอุดม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงนิภาดา โฉมงาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงพีรดา ปตา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายปุณยธร เสือเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี มณีรมณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายภัทรภัตร สาธุเสน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงกระจ่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปนสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงนัทธ์มนต์ กล่อมดีธนากุล
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงอนัญพร จันทร์จ๋อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๔
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

กลมกล่อม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร หมันสาร

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายศุภณัฐ หอมสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กชายกันตวี เกิดสมบรูณ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีจันทร์งาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงเขมิกา อำอิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงชุติภา รุ่งทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ญาณสิริมงคล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงนงนภัสสร เทพณรงค์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ สถิตย์มานัส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงภัคจิรา น้อยพินิจ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา กุลนาวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงอรพรรณ ศรีสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายอนิวัฒน์ อินทร์แช่มช้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายศุภกิจ สวนทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กชายธนภูมิ ทองแท้
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กชายปฎิภัทร กลินลำดวน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายนพดล ปองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แจ่มจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายทะนงศักดิ

์

สิงหา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายนที นิยมทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กชายกฤจพล ไพรวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กชายอรรถพร ทวีฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยวุฒิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงบุญเพิม

่

ก้อนทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายพฤษภา บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร ธรรมวิชิตร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงกัลยากร แซ่เตียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พงศ์พันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงสุทิตา สิงห์โท
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงชาลิสา ทับทองดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงณภัสสร
ตระการกิจพาณิชย์ ๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายจตุพัฒน์ ชวดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายณัฐวัช โม้แก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายสิทธิชัย พึงแสงสี

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กชายณัฐสิน ติมลตรี
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายพัทสกร รวมรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงปาลิตา มงคลธง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงณฐินันท์ โฉมขวัญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงชนาภา กล่อมสมร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงกัญญาณี มงคลชาญ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงสุวิชญา ดวงดอกแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายวีรภาพ โพธิบุญ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงศศิธร เงินทองขำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ ฉิมวัย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายสิทธิโชค ขจรมา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายณภัทร ทิพพยมาศ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๓
เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ เปาสมบัติ

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ผลจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายธีระพงษ์ เพ็งจันทร์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายพิสิษฐ ศรีผุดผ่อง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กชายณัฐพง ชำนาญศิลป
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โกพัฒน์ตา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายวีรโชติ วันเพ็ญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงคณิศร อ่อนระอา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงณัฐนิชา เชือชาติ

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงวทันยา ทวีสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายสุริยา เหมรัตนธร
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สารยาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายวีระวัฒน์ ผ่อนผาแดง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายวัชรัตน์ มหาชน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายศิวัช โกพัฒตา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงพรนัชชา จันทร์รูปงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายสหรัตน์ คงพร
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กชายอมรเทพ สมประสงค์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายจิรายุ เชือเล็ก

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายธีรภัทร นาโฮ่
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุขประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ ก้อนทองดี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงพรพรรณา ขำดี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงปรารถนา สะอาดเอียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คงชาตรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงธีร์จุฑา โมชคลา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงบุญอ้อม โสรส
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงอารยา พฤกษ์ธาดาชัย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โกสิน
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงสุนิสา แก้วหอมคำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายสิริณัฏฐ์ สอาดเอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงวราลี มานะเกียรติ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ เผ่าพยัฆ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงวรรณวิษา สะอาดเอียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธุ์เถือน

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กชายภานุพงศ์ อภิเดช
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายพีรทัต อาจหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ภู่แสนสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กชายภูผา รอดจิตร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กชายธันวา แก้วเกตุ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กชายธนดล สุขสมพงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงณัฐสุดา บุญเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ วงไชยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชำนาญศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงศิริโสภา บุญชู
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงเพชรธานี เสมอใจ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงพีรดา จุลโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ตา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงสุภินดา วงษ์สำริตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ชูโฉม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายธนบดี ภู่มาลี
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายปรัชญา พลบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงผกามาศ ปนบุญมี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงชนากานต์ แปนจันทร์พันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงณัฎฐา คล้ายสุบรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงวรัญญา อารมณ์สุข
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายศิวกรณ์ โพธิงาม

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงธนัชชา คล้ายสุบรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงพรชิตา ครืนนำ้ใจ

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีเกตุสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายปรารถนา สุจริต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ โพธิรังนก

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายธนิสร ค้ายาดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายปฏิภาณ ดวงอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สละบำรุง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงวีร์สุดา เรณูแย้ม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่ตัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายพศวัต เหลืองอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายเมฆินทร์ ท่าทราย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กชายธงชัย ทรัพย์สงวน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายอนุชา ศรีภุมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กชายภานุพงษ์ ลับสุริย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กชายธนาพงศ์ สุ่มทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายนัทธภูมิ คล้ายสุบรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายรณชัย สุวรรณศร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีบัวบาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงเพียงภัค สุ่มทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พูลพืชชน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา วิบุญกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงวรางคณา แก้วหอมคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ ธัญญผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายธนวิชญ์ คิวเทียง

้ ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ แหวนทองคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กชายณัฐพล แหลมทอง
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๘

นางสาวกัญนิกา เครือแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๙

นายอัษฎาวุฒิ สุภาพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๐

นายณรงค์เดช รักทรงธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กชายนิรุตติ

์

หงษ์โต
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงศรีสุดา จันทร์กลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงอภิญญา ธัญญผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กชายกิตติภณ หงษ์โต
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กชายวราเมธ แจ่มจำรัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒ อู่ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายปกรณ์ แจ้งใจดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กชายวุฒิภัทร วงษ์จินดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กชายธนาธิป ธัญญผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กชายจิรสิน สังข์ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กชายแทนคุณ ฤทธูทัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงวันวิสา ชำนาญดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่ไหล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงสิรินดา ศรีเงินงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงดารินทร์ พลายมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ดอนเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงพันธ์วิรา บัวเอียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงนัณฐิดา โสภี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายกนกภัณฑ์ วงษ์ศรีเพ็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายณัฐภพ โสภี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายกฤษนัส รากาวัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงชลธิชา ยุพาพิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงวิจิตรา วงษ์วิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กชายศุภกิจ ฉะอ้อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กชายธรรมรัตน์ แหวนทองคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กชายประวิทย์ คล้ายสุบรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงสมหญิง กลินอยู่

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กชายคมธรรม จำชาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ใจเอือย

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ อังกุลดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กชายยศวรรธน์ ภู่ระหงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กชายภูริพัส เจ็กเผือกหอม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีพูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ นิลศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายศิรศักดิ

์

วิสุทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายสิรดนัย ใยบัว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงสมฤทัย เกตุแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงอรสา เกตุแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงจิรภิญญา บุญมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงอภัชชา ศรีมาตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายกิตติภูมิ ภวันนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงกันต์สินี ศรีพันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงโกมลชนก คล้ายสุบรรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงภานุมาศ ทองคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงกาญจนา มะะธิมะตุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายขจรสิทธิ

์

มุลินิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ นกขาว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายสปด คิดการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แพทย์คำหอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายณัฐพล งิวสุข

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เพลิงน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายนครินทร์ แซ่หว่อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายสิทธิโชต ปนเหน่งเพ็ชร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงกนิษฐา สมบัติเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงพรรณวดี คงทับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงสวนีย์ ศรีเพียงจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงธนกมล เต็มส้ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กชายเมธี ทองแท้
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กชายสิทธิโชค ชุ่มชื่นดี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงอุมารินทร์ แสงจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงภัทราวดี เสนาธง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กชายพลวัฒน์ สมใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กชายณัชนนท์ ขุนภักดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กชายสุทิวัส บัวพุฒ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายสรวิศ สาสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายวิธวินท์ ปนสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กชายวรเชษฐ์ คงทับ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายณัฐชา เอียมสุวรรณ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์ศรีเผือก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงวรัญญา บุญมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงพราวระวี สารีวัลย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงฐิติมา สุกแดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายพิชิตชัย ส่วยสม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงญาณนารี สาลีพิมพ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กชายทัศณพล หมอยาดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ ขุนเศรษฐี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายอนุชิต อินทร์สเกตุ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายณัฐพลธ์ หงษ์โต
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงสิริกาญจนา หงษ์โต
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงรัตนมล ริอุบล
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงศันสนีย์ บัวมี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงปนปนันท์ หงษ์โต
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงณัฐศาภรณ์ บัวแตง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายสรเดช แก้วมณี
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กชายธนพล ดีสมชือ

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายจตุพล ศรีทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายธนภัทร หิรัญอ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กชายธีรเดช โพธิรังนก

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กชายณัฐภัทร ภูมีพัชร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายภูรีภัทร เกตุหลำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงอัญชลี รูปดีเหมาะ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงธนัชพร เท่าเทียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายทักษิณ ชุมภูทิพย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๗ / ๒๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายสุริยะ นิมโต

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายธนภัทร อุทัยรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายสุทธิราช เกิดประกอบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ ตระการสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงฐิติพร สิทธิสระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงทิพวรรณ เปยไพบูลย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงวรรณยา ทองยากลัน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงสิริภัทต์ เพ็งจันทร์ดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ประกิจรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายชัยพร อภิเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายวีระพล เพ็งจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงสิรินภา ยิมประเสริฐ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วพระโต
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายนพรัตน์ นุ่มวัด
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ดวงใจดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายภานุวิชญ์ แรงจบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายรพีพัฒน์ จำปานิล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายวงศกร เทพารักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายษมากร กลันทอง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ เอมสมบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ รามัญอุดม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงปทวี สาลีผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงศุภนิดา วงษ์สุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงอารียา งามยิงมาก

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กชายปฎิภาณ ทองรัก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงระพีพร แย้มขยาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงทักษพร แจ่มจำรัส
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงผกามาศ ขุนไม้งาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ กะตะศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงวิรัลพัชร ลาภโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงสิรินทรา เกตุศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงชนิตา โพธิพุ่ม

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายศิรภัทร กองแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายนริศ เกษรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๘ / ๒๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กชายกิตติพงศ์ ภู่มาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กชายปยพัทธ์ สมบัติเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงรุจิราภา นครมณี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา ภูผิวเมฆ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงพรภิมล วงษ์ศรีเผือก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงสิตาภัค เกตุลาพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายเฉลิมชัย กิติพิศาลกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายปยพนธ์ พิทักษ์วงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชาญเดช
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงนภชนก เปยมสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงสิริกมล ประดิษฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายเจษฎากรณ์ คล้ายแจ๊ก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กชายพรวัสส์ ขจรดีเดชาภัทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายรชานนท์ กิจสุกราย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายลภัส มณีพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กชายกัญญาพัชร์ สุดใจดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงธนัชพร พรมดงเย็น
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงวาสนา ชืนจิตต์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ทรัพย์สมนึก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงการะเกด ชืนจิตร

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงขนิษฐา เกิดสมนึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงนันทิพร เนียมสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงพัชราภา ลายเขียน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงแพรวา แก้วทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายธนวัตร เพชรประดับ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายอนุเดช มุ่งฝงกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงอภิญญา ทองบริบูรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ราศรีชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายกิตติพงศ์ จันดากรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายวีรภัทร จาลุย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงนคนันทินี โตหิง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงอัญชิสา แฟงรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายกมลเทพ นาคเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายเขมชาติ บุญศิลป
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายณัฐชานนท์ ศรีจันทร์อินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายสุวัตชัย ศุภผ่องศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงชาริสา นรสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงประภัสสร พุกแสนสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นิยมทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ พรหมใจรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายธรรมนูญ เย็นสินธุ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปานอุทัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายรติพงษ์ เมียงแก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายอัษฎาวุธิ อินทร์สวาท
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เดชณรงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงเก็จมณี สร้อยดอกสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผึงผลิ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายชนกันต์ นักฆ้อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายพงศกร กำธรสาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายสิราวิชญ์ คำแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ ไพศาลภาณุมาศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โชคสถาพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แย้มขยาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรือนเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุภารส
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายธนภัทร กรมไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายฟาใหม่ อยู่เจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายสุชาครีย์ เจริญยศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงมุกมณี ม่วงน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงสุนิษา กุลมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงอ้อม สันติสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กชายจักรภัทร คำมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กชายอาทิตย์ วรนิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงขณิฐา แตงทองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายวรัญู ทองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กชายสิริมงคล ขำเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายอนุชิต เขียวคำรพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงกณิศา ปนเกษร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายกษิดิส อินทรขันตรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงญาดา พรัดชู
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๐ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กชายภูมินทร์ ทรัพย์โชคพูนสิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๑

นางสาวพนิดา เดชทองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๒

นางสาวนริศรา สาระกูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๓

นางสาวจิราภรณ์ หิมะวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายจิรายุ ปานขำ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายชนาธิป โพธิสะ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายนพรัตน์ จันทรวดี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ฆัสราสรณ์สิริ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สังขรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงสุทัตตา สว่างดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายประพันธ์ หงษ์สุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงธัญพิชชา ธนะบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ บัวภิบาล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงสศิกา มีสัตธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายจักรกฤษ สังขรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายจิรวัสส์ ขยันดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายจิรายุ ยศสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ศึกษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ส่องแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายวรโชติ สุวรรณนคร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงณัฏฐฌา โพธิไพจิตร

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงนริศรา แสงวันดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงนันทกานต์ ปนสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงวริศรา เหมือนด้วง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีประจันทร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงอทิตติญา อู่คงคา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงอริสรา ผลพิมาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายสิรดนัย เสือคำราม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายอมรเทพ พระสงฆ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายชัยณรงค์ อุ่นเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายเด่นชัย บุญเหลือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายธนกฤติ เขียวหวาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงเขต
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายศุภเสกข์ จันทร์เกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กชายเอกรพี สุระโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงช่อทิพย์ ใจรักดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงรุ่งระวี เจดีย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงฤทัยรักษ์ สุ่มทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงสุชาดา นพศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงสุรีภรณ์ ตรีเข้ม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีหิรัญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงสุนิสา รามฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายฉัตรชัย สาลีผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายณรงศักดิ

์

อรเอียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ เชือรามัญ

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายธีระพงศ์ ไม้เนียม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ฉะอ้อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายภิรมย์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายเมธัส รอดละมูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายวีระชัย ทองแท้
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงชนาพร น้อยมาลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีธน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงนิชา นิยมทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงประวีณา หนูจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๕
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ใจกระสันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงรัชฏพร พรหมมาพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงวรัญญา หงษ์ทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงศิรดา โสภาฉัตร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงศิริพร อุดมมีชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กชายณัฐธนวัฒน์ สังข์สุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กชายพงศ์ธาดา อุบาลี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงณัชชา นำใจดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงภูริดา อุ่นใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายภูชิต เดือไธสง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายธนโชติ ศรีสุรินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายธนวันต์ เขียวณรงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายอภิชาติ วงศ์สมบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงณัชชานันท์ ไตรแสงศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงดารารัตน์ จิตรีศัพท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงนำฝน อ่วมน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ หาญชนะชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงปาลิตา เทพผดุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงศศิธร เพิมเกษม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กชายณัธกร เกิดศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กชายวัฒนา แหวนทองคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงลัดดา คล้ายสุบรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงปยพร สุขเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงศศิธร พันธะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กชายภควัฒน์ เหมือนชุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กชายทิพากร สองพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กชายธีรนัย หมวดผา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายภูวนัย ปนหว่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายนันทศักดิ

์

หาญใจไทย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สายศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายอธิพัชร คุณกะมุต
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายอลงกต แย้มมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงภัคนันท์ ยิมประเสริฐ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงเกวลิน สิมาวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงพาขวัญ หลอดแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงอนัญญา วิหคทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กชายชนกัณฑ์ ขยันดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทรงดาวเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กชายทิพากร นิลสว่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงพิมพ์วิมล การสมพิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมรัศมี

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงณัฐติยา เหล่าประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ ประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กชายธนากร สิทธิ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายพีพิพัฒน์ ศรีโมรา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กชายธันวา บำรุงเวช
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กชายอิศรา สุวรรณประทีป
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ยิมสละ

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์บุญนาค
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงกนกนาฏ วงษ์มณีวรรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงปยาพัชร เฮงตระกูล
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายกิตติพิชญ์ ปกธงไชย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กชายณัฏฐ์วุฒิ มะปรางหวาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายธนชัย ไทยอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายภัคพล ปอมแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายวรายุส แย้มวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายอานุภาพ สุดแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายสุทธีกานต์ บุญรอด
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงปลิตา วนมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงพรรณิภา พันธุ์งาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แต่งงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ทองนวล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงอลินพิศา บุณยเลขา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงยุพาวรรณ ฉางทรัพย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงกมลชนก เหลือประสงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายเมธา ถีระแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายกฤษณ คำภาพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสิริโชค จุลสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายนภัสกร บำรุงเวช
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงสุนิตา บุญเรืองรอด
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงกชกร ศรีนาค
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงอัษนีย์ ศรีนาค
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กชายสุรดิษ คุ้มเดช
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กชายธีรภัทร เข็มทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กชายณัฐพล แจ้งเนตร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กชายธนพงษ์ พลเสน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คล้ายขำ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ กรุดเพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายอาทิตย์ จินดาน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายมนัสวี พุฒิเนตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายศัจกร สมแย้ม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงประภัสสร คงศรี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงนฤมล ประมูลวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงภัทรภา โสภา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงวรัญญา ลำเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงวิไรรัตน์ สุขคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายจักรพงศ์ แสงอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๔
เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์ ศิริเนตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายวรเชษฐ์ สุขศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กชายธนาธิป ผ่องอากาศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงพรกมล เข็มทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงดวงกมล ฉายอรุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงผกามาศ กลินเกษร

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กชายจิจารุวัฒน์ จำปาเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กชายธนภัทร หิรัญรักษ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายธนวิทย์ เจาะขาว
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กชายธีรพล ทองโต
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กชายนนทกร เกณฑ์สองคอน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายเมธา การุณวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กชายเมธี มณีแสง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กชายมงคลเดช โพธิด้วง

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายวาเลนไทน์ มุ้ยอิง

้

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายอนุสรณ์ เมืองวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์

เสนีวงษ์ ณ อยุธยา ๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงทิฆัมพร สุวรรณประทีป
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงนวรัตน์ มณีแสง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงมินรฎา แสงวันทอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงรัญชิดา รักจุ้ย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงสุภาพร สุขเกษม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล บุญเรืองรอด
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงวริศรา ขำชนะ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตุ้มทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

ช่างคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายชนาธิป พวงดอกไม้
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายชัยนรินทร์ บุญมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เนียมนาค
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ มากทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายนพรัตน์ ศรีสุข
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กชายภูธเนตร ศรีวิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายภูผา วันเปยม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กชายภัคภาคิน ขยันกิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กชายวัชรศักดิ

์

แก้วกำเนิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายศุภกร เมืองวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กชายสิทธิโชค โอดพุก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา วงษ์เงินหอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงธนิษฐา คงการุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลเสน
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงศิริพร แสงวันทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงรุ้งตะวัน แพรเขียว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงพัณณิตา ปนสกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ เพ็ชรนิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตุ้มทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายยุทธนา นาคสนิท
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายชนโชติ คำดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงคุภธิดา บุญปลูก
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงเมฑิฏา แสงวันทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กชายชาคริต สุวรรณประทีป
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ คงเพ็ชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงเกศสุดา โพธิประสาท

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงภัทราพร แซ่ลี

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายศุภโชค จงประจันต์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เสือปา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายณัฐพล รอดศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายวริษฐ์ชา ขัดแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายธนากร จันทร์ลมูล
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงอารยา ศรีจันทร์งาม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงวารินร์ เพชรพลานุรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เพ็ชรน้อย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงเขมจิรา ธีรกุล
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กชายพิชามญชุ์ กัญญาเงิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ทรัพย์เฉลิม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉายอรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงวิภาวดี อุบลบาน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงวาสนา นาคอิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กชายสุพจน์ แจ้งประจักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กชายธนิศร เกลียงประเสริฐ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กชายกฤษกร ศรีวิเชียร
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กชายธรากร บุญเรืองรอด
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ร้าโรย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงมนฤดี เผือนสุริยา

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กชายสหธรรม กิจการเจริญรุ่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายนันท์นภัส กรุดเพ็ชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายกิตติเดช จอมพงษ์รืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายพีรพล แสงอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงญานิสา แก้วกำเนิด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายอธิวัฒน์ ทัดเกษร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ พลเสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงอดิศา สร้อยเกลียว
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงสุพิชญา หวังคุ้มกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงรักษิณา พึงมนัส

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กชายทินณภัทร รองเดช
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ ขำรอด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กชายธนภัทร วงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ ขาวพวง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ คำชมภู
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายอินทัช สารีกิจ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีถัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงนัชชา ทองประสม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงปญาพร เกิดพงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงไพลิน ทองปลืม

้

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงวรพรรณ อ่อนดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงปฐมพร จันทพิมพ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉายอรุณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายวุฒิชัย ฉายอรุณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงอภิสรา วีระวงษ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายชินภัทร พวงโลก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงชนิตา มะเจียกจร
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงนาโอมิ

อิเจโอมะ อิควูเอชซุนมา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายตะวัน ร่วมรัก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายธนภัทร กรูดสันเทียะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๙

นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
๑๗/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายธนาดล ดอกกุหลาบ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ลือกำลัง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงศุภสุตา จริตรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงณิชนันท์ เศรษฐสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงศิริประภา ชูสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงณัฐฐิตา โสมชัย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงอลิตสา อุ่นใจดวง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เสตาสุข
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงธรรณชนก ม้าทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กชายภูเบศ แปนชู
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้ววัฒถา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กชายปยวัฒน์ เสร็จกิจ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายธีรชัย แก้ววัฒถา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กชายเณรัชฌา เผ่าพันธุ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กชายสิรภัทร เสือปลอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กชายพชร หางนาค
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายภรณรงค์ มะกรูดอินทร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายจาฎุพัจน์ พวงบุบผา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายณัฎฐนันท์ เดชดนู
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงภัสสรา พวงบุบผา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงคนึงนิตย์ เถือนกุล

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ แจ้งประจักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ พวงบุบผา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงญาณิศา อุบลบาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงวรัญญา วิศิษฏานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กชายธีรติ โรจนวารีสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กชายธัญญวัฒน์ ไหลอุดมพานิชย์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีศักดา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงกฤตยพร มูลวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงปณัสฌา ดอกไม้ขาว
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงนฤมล ฉะอ้อน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงอภิชยา เฉกแสงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงธนัฐชา คชวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ โพธิสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายธนพนธ์ ปานน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงวาสนา พุ่มจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แจ่มกระจ่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงพิชญา ศรีเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงบุษบา อุดมบูรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงปภาพินท์ คงพืช
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ฉายอรุณ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายน้อมเกล้า มากทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายอนุภัทร พลเสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายพลพงษ์ ทับทิมศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ อินสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงอุษา จุติ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงสุจิตรา พลเสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงนัทธมน นันทนารักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กชายธนภูมิ ดอนเดือนไพร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายสุวงศ์ยะ คงคา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กชายศุภณัฐ แก้วกำเนิด
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พิกุลขาว
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายเอกวิทย์ กล้าหาญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กชายธีรภัทร พลายละหาร
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา ชาวปลายนา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงปทมา ถีระแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปานนุ้ย
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงจุฑามณี ชนะเทพ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ชาวบ้านซ่อง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ คำกิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงปานตะวัน พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงปาณิศา ศรีเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงชุติมา จอมพงษ์รืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงชิดชนก มีชัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงนันทันภัส วงศ์สุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงนภัสสร ช่างประดิษฐ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงรัชญานันท์ เวชวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์ศิริ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายก้องภพ ใจเฉือย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กชายธนโชติ เสียงเสนาะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายภูรินท์ บุญหลี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงบุญญิสา ทองวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงอรชุดา ทัพสัพ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ ทัพสัพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงจิดาภา เสร็จกิจ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายปยะพร ยะจันโท
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขลังธรรมเนียม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงวิภาดา เชือศรี

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงสุมินทร์ตรา นิมนวลดี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา พลเสน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงพาขวัญ ไชยอุดม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา พลายละหาร
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายวรวุฒิ เคียงสา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชูจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ คล้ายสุบรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทับแสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายธีรพล เนียมเปรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ บรรจง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงพิยดา ทาสะโก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๙

นางสาวนำอ้อย โพธิศรี

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายจิรานุวัฒน์ บุตรคำโชติ ๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายอลงกต มุขโสภาพันธุ์
๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กชายเรวัตร ปุริแสง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กชายปริพัฒน์ แสวงนิล
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงปณิดา สนไทย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงธีรตา ตัญยงค์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงพจี มีชนะ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายวรวิช จันทรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายวีรภัทร มารัตตะ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายเกรียงไกร อภิเดช
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๐ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ขันธกมล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงหฬ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายกาญจน์ 0
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงญินนา -
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงมอญ -
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายสหรัฐ แสงอินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กชายอัตพร ทองคง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กชายวุฒิกร ปดไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กชายอนุสรณ์ คล้ายทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงต้นอ้อ ศรีเวช
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงฐิติภา อินสว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายจักรพงษ์ นิยมธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ คล้ายทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงวิรัญดา วงษ์สายตา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญส่ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พลเสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงงาม

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายกฤตภาส พลเสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายกฤษณะ สวัสดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายภานุพงศ์ เทพหมอยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กชายแรกพบ โพธิหอม

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กชายรัตนากร พลเสน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายสราวุฒ บุญปลูก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงวรัชญา ผลวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กชายภูริภัทร เภาจันทร์วงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงสุนิษา วงษ์สุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายนัฐทภูมิ เพ็งไทย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พลเสน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงกฤติมา รอดโฉมฉิน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงณิชาปวีณ์ จันทร์พวง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ล้อมวงษ์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงพีรพร นูมหันต์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ พลเสน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงอนงค์พร ระวังชนม์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงเพ็ญศิริ พลเสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๑ / ๒๙๘

้
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่
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สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงสิริกร ขุนพิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กชายธนชัย ศรีศักดา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายคณิศร กมลมาลี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายกรวิชญ์ ปาลวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายวรัญชัย ปยภาคย์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายพีรณัฐ อู่ทัศน์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายอินทัช อินสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ เริมสอน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงอทิตยา มูลจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงณัฐพรรณ แฟงเขียว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ พลเสน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงณัฎฐากรณ์ ทองอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กชายอธิป สังขพันธุ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กชายพีรภัทร ขวัญมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายจิราพัฒน์ โพธิกุล

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงกนกรัตน์ ศรีสะอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงศศิปภา พลายละหาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายธนบูรณ์ เนียมขำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กชายสหรัฐ โพธิกุล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กชายพสธร คำมูล
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงฉันทวรรณ ดาวเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายวัชระ อุบลบาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงอภิญญา ไกรศร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายพัชรพล กรุดวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นานอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายนที เมืองวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงพร้อมรัก พิศวง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ละออออง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงศรัณยา โพธิสุวรรณ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงอตินุช เชือวงษ์

้

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงนนทวรรณ จันทนา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงฟารุ่ง เมืองฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กชายชาญชัย เฉวียงวาด
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงพนิดา พวงสาหร่าย
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายชนะภัสร์ ลำเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๒ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายชนาธิป ชาวปลายนา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายธนัชพล พลเสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายฐิตินันท์ ห้วยกร้อ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายเอกราช วงษ์อ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามขำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงกวินนาฎ ปทุมานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ แตงนิม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงธีรดา พันจู
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงฝนแก้ว จันทร์แดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วกำเนิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงแววดาว จันทร์แดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงมนัสวรรณ ตาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงปุณญดา สิริวรชาญ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กชายกฤตภัค แก้วล้อมกาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงดวงใจ ดำลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ คิวเทียง

้ ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายกฤษติธีร์ เมืองช้าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายจักรินทร์ ก้านกิงเมือง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ แซ่ลิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายไชยภัทร ฟกเขียว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนปรีชากุล
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

คงเปรม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร สว่างศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงชานิสา ชมภูนุช
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงธนัชพร จงเกียรติดำรง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงธัญรดา บัวอุไร
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงนภัสริน แสงอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เรืองทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายธนโชติ ชูหิรัญ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายอภิชย์ กล้าหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กชายอนุสร ขวัญรอด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายวีรภัทร พราหมโชติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายคิมหันต์ ลิมภิรมย์เจริญ

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงณิชกมล อุดมรักษาทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๓ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงณิชา อุดมรักษาทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงปยฉัตร ประกาศศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงสิรามล สมจิตต์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงกฤษฎ์นันท์ พานิช
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ชมชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงกนกพร เอียมอินทร์

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงณัฐริกา ปอมสถิตย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงศิริพร สุขสุกรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงจันทรา ปฏิโชติ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงจิรัชยา คงการุญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ วรรณประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กชายอิทธิกร กัลพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กชายศิระณัฐ นัยพัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายนนทพัทธ์ พูลสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายอาภัสพงษ์ วัฒนศิริชัยกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงจิรนันท์ วิไลเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงวริยา พลเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงศิรินภา ปล้องน้อยวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายนิมิตร สุขสุกรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กชายกิตติกวิน กัลพงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงพินสุดา พุทธิโชติ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีบัวเผือน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

พุทธิโชติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายธนพนธ์ พวงบุบผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ลีวัฒนาการ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายวรรธณัฐ เทพณรงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กชายศักรินทร์ เสรีสัจจพจน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทะมาตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงอริสา โพธิศรี

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กชายจิรภาส บุญเรืองรอด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เอียมแสง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายวีรภาพ ฟองสมบูรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงกัลยานี มะกรูดอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงกานดา พันธ์ทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงณัฏฐชา รักชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงธนาภา เหมือนแขยด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองขาว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงนนธิชา ปนวิเศษ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายกรกิจ คิวเทียง

้ ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กชายเชิดตระกูล นารถพลายพันธุ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายจิรายุทธ วงศ์สอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๖

นางสาวพิยดา ขุนคงมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๗

นายกิตติภัทร์ แก้วมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๘

นางสาวสุกัญญา เกษประทุม
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงนฤภร วงษ์จันทร์ดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นาคเกษม

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายอาณัฐ หมืนขาว

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีทองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงสุธิดา สุวรรณโชติกร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๔

นายญาณพล ศรีศักดิดา

์

๑๖/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๕

นายเดชาธร โพธิหอม

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๖

นางสาวณัฐชา ทรงพานุช
๐๕/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๗

นางสาวกัญจารัตน์ ถุงแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๘

นางสาวเบ็ญจมาศ เพ็งแข
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๙

นายสถาพร วัฒนไกร
๑๘/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงธนัตชา พิลาสกร
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ลำใย

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กชายฐปนวัฒน์ ตู้แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงปนมุข โพธิหอม

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงสุพิชญา เพิมพูล

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงพรชนก ปานเพชร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงธนพร หนูรุ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงปนัดดา ดอกตาลยงค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงวัชรินทร์ มุ่งรวยกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงยลดา บัวเอียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายกิตติธัช ดอกลันทม

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงอรจิรา รอบรู้
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงธัญญ์พิศา ดอกพุฒ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงจันทร์ทิมา ทัพชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายศตวรรษ นันกวน
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายธีรดนย์ ใจกล้า
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กชายสราวุฒิ บุญมา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กชายเดชาพล ใหมเกิด
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายธนโชติ สร้อยทอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายกฤษฎา รักถิน

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กชายธนพล สุขสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายเลิศศักดิ

์

ศรีภุมมา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงอริสา โตอาจ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงนภัสสร หมีปา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงพัชรพร ใจดี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงปาริษา คุ้มขำ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วบัวดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงหรรชนก ศรีสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงพิมพิกา บุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงวาสนา กุดสงค์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายธนากร หมอนวดดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายนพรัตน์ ปนกุมภีร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายวีรยุทธ รัตนสุวรรณชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กชายภูธเนศ ขันทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายแสงชัย ลำเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายกิตติทัต ระวังเปา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิเศษสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายธิติธัช ใจกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงธนายงค์ ทองดอนน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงสุธาสินีย์ ทองบุญส่ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายนนท์ณภัทร เปยรักษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กชายชัยชนะ กุดสงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กชายพิชิตชัย กิตติพรประชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายวทัญู ชาวนำอ้อม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๖

นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
๑๓/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๗

นางกาญจนา ม่วงลัพธ์
๘/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ประยูรวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายสมพงษ์ ปนทอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายสิทธิกร ใจมัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายธีรเดช สมกุล
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงพิชชา พลเสน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงฟารุ่ง รอดผุย
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงมินตรา แร่มี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงสิริขวัญ ทองไหลรวม
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงมาริสา ประสพสุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงมาริสา ยอยรู้รอบ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กชายสิทธิชัย แก้วสระแสน
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายสิทธิโชค แก้วสระแสน
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กชายชาวิน ใจมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กชายกิตติชัย ม่วงคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายวรกันต์ แซ่ล้อ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงธนพร แสนแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงกนิษฐา สุนธิวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ประสพสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงกชนุช อ่วมประทุม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กชายธเนศ ทองไหลรวม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายพงศธร จินดาภาไพโรจน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงพรสินี สิงห์ใจดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายกรวิชญ์ ฤทธิบัว

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กชายธีระพันธ์ พึงแสวง

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีบุตรดี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กชายพงศธร ตันทอง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สุระปอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายสุชานัฐ สุวรรณประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงเชาวรา ประยูรวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงวาสิตา เขตเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ท้าวกัลยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงสุภาสิตา เครือวัลย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายถิรวัฒน์ คำแพงแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายนิโรจน์ ยันต์ทองใหญ่
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายพีรภัทร บูชา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายอนุชา กลินบัวขาว

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายไกรศร หงษ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา หงษ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงสุพิชญาพร แสงแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ รูปสมศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายธรรมนูญ เชือรามัญ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กชายอันนภา

๋

เกตุอุบล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงสู่ขวัญ สัญนาค
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงกมลชนก อินทร์สวาท
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กชายธานุภาพ พัฒนะ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กชายภูมิ พม่า
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายเมธัสน์ ชูดี
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ อ้ายจม
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงวีรวัลย์ โภชนพาณิชย์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ บานชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา คงคาหลวง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงสาว พม่า
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กชายสิทธินนท์ พลอยขาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กชายพิทย์พงศ์ ใจซือ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กชายปฏิพล เพ็ชรปานกัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ มงคลพิไลสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงสิริภัทท์ สุภัททธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงนัฐณภรณ์ อุตโม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กชายภูริทัต ทัศนเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายสิทธิชัย ธรรมเมธากุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา ศิริอรรถ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงอังคณา พินิจขจรเดช
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงศุวิมล รามจุล
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สถาปตานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายจักรพันธ์ ลุผักชี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงอาริสา ทองคำ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงสวิชญา จำปานิล
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กชายนรินทร์ บุญส่งดี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภิรมย์เอม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กชายบุญส่ง ผ่องแผ้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายกิจเกษม ปนแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๘ / ๒๙๘
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สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายกิตติพงษ์ รูปดีเหมาะ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายเฉลิมชัย สุนทรวิภาต
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายชนาธิป สินทัพไทย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายฐิติพงษ์ ผ่องแผ้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายสุบรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายปรีชาพร เหรา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายธนพงศ์ เจดีย์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กชายยศกร เกษมสุข
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ เถือนคนรัก

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายสิทธิโชค เทพทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายสุริยา ขุนเล็กสม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายธนา ปานสมบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงกรกนก คล้ายละมัง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา ไทรย้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา ใจกำแหง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงชนะกานต์ ผ่องแผ้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงชลิดา กาบแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงโชติรส กาบแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงณัฐิดา น้อยมณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ อินทร์ปาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงนงนภัส ชืนใจดี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงนภัสสร ชำนาญชัด
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงกมลชนก โฉมงาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงเขมิกา บุญราศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงพิภาพร ใจซือกุล

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงณัชมณฑ์ ใจทำดี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงวรรณภา คำเส็ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงวาศิณี ผูกพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงศิริประภา ยากลินหอม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงสัณห์สินี อ่อนสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงสาลินี สมเหมาะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงสุพิชชา บัวคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงสุภาพร บุญช่วย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงเนตรนภา สุขเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กชายณัฐพร กองม่วง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๙ / ๒๙๘
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สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงนัตตยา จันทร์ส่องแสง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กชายสุขวรรณ พูนลาภ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงไอยดา แซ่ไหล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงจิราวรรณ จันประทัดร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กชายอนุชา เรืองระยับ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กชายปญจพล ทองฉำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประจำเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงนริศรา พุ่มงาม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ รัตน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงจินดารัตน์ ผิวเกลียง

้

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงจรัสแสง สมหวัง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงนัทธมน แก้วเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงอัจฉริยา กีสุข

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงมัทติกาญ ศรีวงษ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๙
เด็กหญิงอัญชญาภรณ์

สีหรัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงวรัชยา แสงประทุม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงอินทุอร พูลสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงสุภัทชา จิตอ้าย
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงธิดา เงินงาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงก้อย แสงทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กชายธีรวัฒน์ บุนนาค
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ จำเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กชายปเฉลิม บุญประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กชายธีรภัทร ใจกล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กชายวิรพงศ์ มาตรหนองจอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงวิลาสินี ชะเอมวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา สังขดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงเกวลิน วงษ์ประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายวีรนันท์ สอนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายยศกร บุญประคอง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายณัฐศาสตร์ อ้ายจม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ อ้ายจม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เนียมเพราะ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายอนรรฆ เนียนใจดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายพนมพร แย้มไพร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๐ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายธีระ ปานสังข์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงโสภา กามุติโสภา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงภัทราวดี ลำเลิศ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พัดโต
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายวรานนท์ อุบลเลิศ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายนำชัย คำมา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงนิศาชล เมืองลี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีสว่าง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายธนพล ศรีน้อยเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายภูริภัทร นำตระกูลวัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ น้อมระวี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงกลรัตน์ การสมศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงยิหวา จิตอ้าย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงดังใจ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายพงศ์ธร ออมสิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ กล่อมเมฆ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายบัณฑิต ประยูรวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายวรันธร จันทร์สวาท
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายสดายุ ยิมใหญ่หลวง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงสุณิสา ยอดเพ็ชร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงกัญญาลักษ์ วรรณวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงสุภาพร แก้วหาดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายนฤเดช เนียนใจดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กชายณัฐพล ปานสังข์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ณรงค์มี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงบุญญารักษ์ คำมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายอัมรินทร์ วุ่นดอนไพร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายอโนทัย พุ่มเผย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายณรงค์กจร สรวยลำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงนิญาดา ชูดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขสกุลวัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กชายทัศน์พล กัญจน์กลวัชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายสหชัย ตันธนะชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กชายฐิติพงศ์ พันธ์แตง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายดนุพัฒน์ ใจกล้า
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๑ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์เพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายไพโรจน์ โฉมสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กชายวรากร โลลุวัฒนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงนภัสสร ม่วงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงมาลินี สำเนียงหวาน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงจิราพร ใจกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา สระทองหลิม

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ล้อ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงกชกร ปลอดภัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงศิริพร เลิศเศรษฐี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงรัตน์ติกาล สรวยลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงจิตภินันท์ จาตุพิศาลพงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กชายธรรณธร ศรีคำนวน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายธนาธร ทองไหลรวม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายภาสกร สัตยารมณ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายสถาพร เถาพันล้อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายณามารุต โกมลสิงห์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ ใจกล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงอรวี ใจเอือย

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงนิฌาฎา ตันติเกษตรกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงธัญพิชชา จอมเมฆ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ยอดเพ็ชร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงรดา สิงโตไทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

ผิวผ่อง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ แสงสว่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายประวิน สระศรีสม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายธนสรณ์ เสียงสมใจ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายสมชาย พม่า
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายภมร แซ่ล้อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงนิศาชล ใจเอือย

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงบุณยาพร แร่มี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงปวาริตา มุราชวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงพรรษมิณ สุขสงวน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงวรรณภา ศรีจันทร์อ่อน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๒ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กชายสมชาย ไกรดลธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายภูผา สุขทองดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายกรวิชญ์ โชคประกอบบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กชายเมธัส แสนชา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายประพัฒน์ชัย สมศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กชายธนทัต กิจอารีวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กชายกานตพงศ์ ใจนำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงญาณิศา ดำรงค์เดช
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ยอดเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงกุสุมา ฟุงขจร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงธัญพิชชา ใจหลัก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงกิตติยาวดี มาลาพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงสุชาดา เสถียรบัวงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงทิพาพร จันทร์ฉาย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา สีนวล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กชายธีรภัทร์ ตันเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช สุโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กชายกฤตภัค พรมภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร คนใจดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายอานนท์ ชินะเกิด
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์

่

ชมมิ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงชลดา หลังโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายภาคิน นงค์ทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ พรสง่า
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงพัทรพร สุขสมพืช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กชายอดิศร บำราบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายสิริชัย คุณนัว

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

เรืองเชือเหมือน

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงสวรส กลินถือศิล

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กชายตะวัน รอดคลำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กชายชิติพัทธ์ ทาคง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กชายมณเมธี มหาดไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กชายคมกริช กาแสงพษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายชานนท์ แซ่ลี

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มีแรง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายปญญพนต์ แสงสุริยวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ พุ่มโพธิศรี

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงสาวิกา สุขสม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี กำเหนิด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฤทธิเดช
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ใจซือ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายภวดล กลับเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กชายประพันธ์ สีนวล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายมงคล อัครเอกฒาลิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายปารนิตย์ ศรีนวล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กชายธวัชชัย แฝงวงค์คำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กชายพงศ์กร โพธิพันธ์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กชายธวัชชัย สีนวล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดสมบูรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กชายปรเมศว์ โพธิพันธุ์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงมัลลิกา เสร็จกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๑

นายประภาส หลักเพชร
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๒

นางอารี พวงวรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงจิรชญา ออมสิน
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายศกลวัฒน์ เค้าแดง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงกัญญาภัค เจเถือน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงนันทชา พิสุทธิสกุลรัตน์

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กชายตะวัน รัตนะวัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายศราวุฒิ วงษ์เอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ผิวเกลียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงกฤติการณ์ พลชา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงมุทิตา ภู่แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงกันธิชา ตรีรัตนาศร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

คนใหญ่บ้าน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กชายรัชชานนท์ เพชรปานกัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๕

นางสาวณาตาลี เสมามิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๖

นายณัฐวุฒิ บุญมีฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๗

นายวัณรงค์ โอชะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงพิชญาภัค ปานอำพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๙

นางสาวกานดา เสมแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงวันวษา ฤทธิศิริ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงปวีณา คล้ายสีทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงทิพย์วิภา หงษ์ทองดี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ อินบำรุง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายวันชนะ มุสิจะ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายนพปฎล เรือนทองดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายกิตติคุณ ทองเอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงพลอย นุ่มศรีนวล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงลลิดา ชมชืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงอันธิกา เรืองหิรัญวนิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กชายณรงค์ธร เรืองหิรัญวนิช
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายรัตภูมิ คล้ายสุบรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายอรรถกร สุขสำราญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา นวลฉวี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงวรินทร์ธร ใจสำลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์ตรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงภัคชุดา เยาวลักษณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงลลดารินทร์ บุญลือพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายชาญณรงค์ ธรรมขันติสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงปภาพินธ์ ศรีอุบล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงสุธิดา วรรณประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กชายอับบ๊าส

๊

รุ่งเรือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายปาราเมศ บุญมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กชายทิวทัศน์ ศรีจันทร์สุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายนคร กลันเจริญ

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายวิทธาวินท์ ศรีโพธิทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กชายณัชพล ใจแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทะมัด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายสุรพงษ์ เชียงกา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กชายชวลิต นามเสนาะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กชายณัฐพร ขุมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงภรณัฐฐา วงษ์ศิวะรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กชายภูริช บุญเข็ม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงปทิตตา มาลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงพรนภา สำเนียงเย็น
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงเมย์ ใสอิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะเสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายชัยพร คชินทร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายศุภมิตร ประพฤติดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายสิทธิชัย หทัยปติสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีบานเย็น
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายปฏิภาณ พูลสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ วิยะกัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ จีนขำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงมุกมณี ชุดชะเวช
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายภูเพชร บุญลือพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงจุฑามณี ธรรมรังษี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กชายกลวัฒน์ เมืองทีรัก

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายบูรณ์พิภพ พิทักษา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายศุภณัฐ คงสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ เรือนนาค
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญประวัติ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สำเนียงสูง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงสรัญทร กลินเกษร

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงปยพร เสียงลำเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงพีรยา พุฒซ้อน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงนฤมล น้อยไพบูลย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กชายศุภนัฐ กระจ่างแสง

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กชายวสวัตติ

์

อินอำนวย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์ขวัญเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สุดรอด
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ รักษาศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายอนุชา มงคลดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล เปรมปรี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงอมิตรา มงคลดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงวิสสุตา ทองมา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงกมลวรรณ เทศทอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์ดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ เกตุแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายสิทธินนท์ คงทน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายภานุเดช นิลปานกัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายญานภัทร พลทามูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายเจตพล พูลสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ งามสอาด
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์หอม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงจรรยา พรหมงาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงผริมาภรณ์ สุพรรณโรจน์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ปนแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงหทัยชนก ไทยประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา พึงจะแย้ม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงพิยดา เขือนขัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงญาณิศา มากรุ่ง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายอัครพล มีสม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายสุธิพร พึงจะแย้ม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ แดงสียุน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงวริศรา ฉายะยันต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงธิวารัตน์ สังข์เงิน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงปุณยนุช เกตุแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายธีรภัทร บุญมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงสายธาร แสงจันทร์งาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายกฤษณะ พระแท่น
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายก้องกิดากร กันเกิด
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญรอด
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

มูลละหัตร์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กชายสุขประเสริฐ สินธุรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญรอด
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงนภัสสร ภุเบศร์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงนิตยา สิทธิโห
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงปุณญภา นาคสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงพันธิตา เจริญศรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงพรรณิษา ยิมพลาย

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงเมริสา รัตน์นิตย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงวรรณพร นกดำ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายนันทพัทธ์ ตันรัตนพิทักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายศุภกิตต์ สำเนียงหวาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์ประพรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงตัวเล็ก -
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ท่วมขำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายภาณุพงศ์ ไวยนันท์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายมนทิชา ศรีพิลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงธิดาพร ไม้จันทร์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงนัฐวรรณ ใจหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงนันทพร ผิวทองงาม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงนิตยา เภาชา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา รุ่งรัตนพงษ์พร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงพัชรี ส่งแสงจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ ริศศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงฟาใส ดอนม่วง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงวรรณิดา สำเนียงสูง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงสุนิสา ชมสมุทร
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงพนิดา ชะเอมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงนวพร สำเนียงเย็น
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงวิภาดา เกิดสมบูรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงอาลิตา แตงอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยางพล
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงวนิดา จันทร์นาลาว
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กชายคุณากร แย้มฉำไพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายธีรพัฒน์ มีลาภ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จาดคล้าย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายภาสกร อยู่บ้านแพ้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เฟองนคร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายอาทิตย์ ทองเมืองหลวง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายโอฬาริก เข็มเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงกนกอร โกศล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ยวงเพชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจซือ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงจิราวรรณ ใจมัน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มอญกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงนภัสสร วรพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ เพ็งภิญโญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงอุษณี รอดเพ็ชร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงเอมพิกา แจ่มศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ วงษ์หรุ่น
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กชายณัฏฐกานต์ เกตุเห่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กชายสุรพัศ ศรีเทียมเพ็ชร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กชายนนทพัทธ์ แขกนวม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กชายธีรเมธ หนูอ้น
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงชลธิชา หอมรองบน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายภาสกร โมกข์บุรุษ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๔
เด็กชายเกียรติสมบูรณ์

จันทร์พิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ใจหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กชายวสุ ใจเอือย

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เรืองเชือเหมือน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงกัณฐมณี อมรวิริยะกุลชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ จินดารัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กชายวศิน ทองอุทัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กชายวงศกร จันเสียงเย็น
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา วรสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กชายแก้วกล้า แขกนวม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กชายเกียรติกุล ยวงเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๕

นางสาวณัฐดา อาจน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงอริษา วงกรด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายณัฐพนธ์ อ่อนช้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กชายสุวัฒน์ชัย คำภิมาบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ หลวงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กชายสุฤชา ใจซือ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กชายดนุพล ถนอมศักดิศรี

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายธรรศ์พงษ์ อยู่บ้านแพ้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงสุพรรณี สาคร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงนันณภัทร ศรีสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กชายนครินทร์ พรมจารี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กชายภานุพงษ์ แตงอ่อน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทรงศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงวาสนา ศรีภุมมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงฐิติวรดา รุมฉิมพลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายรพีภัทร จะดอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ กล้าหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงปุกกี

้

ไม่มี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงดาว -
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กชายภูมิรพี แก้วยินดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กชายนัฐภูมิ วงษ์ชัย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

คำแปน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กชายภูริวัฒน์
เลาหะกาญจนศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กชายศุภกิจ พันธ์เพิมพูล

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทับทิม
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กชายลิขิต สมคิด
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กชายอมรเทพ สีบัวสด
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

สิงห์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กชายพรมงคล กระต่ายทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงแง -
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตนิยม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวกลิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงพรชิตา จิตนิยม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กชายพรรษา ขาวมะเริง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายรัชพล ด้วงปลี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายโซ่ -
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายซา -
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายพนัชกร มาบัว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายปรเมศ สมนึก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายรัชพล สุพัชญาวรดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายวัฒนชัย มีนิลดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กชายเอ -
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายบี -
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงอัญญาณี สมคิด
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ตาลเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงวรวรรณา ทับทิม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงขณิษฐา บุตรนำเพชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ตะพัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ใจตรง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายพฤทธิ

์

ปนแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กชายคมศักดิ

์

สมคิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายนพกร มะนาวหวาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงนวลอนงค์ ฐานหมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๘
เด็กหญิงอักษราพรรณ

โพธิประพันธ์

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงกชกร เทียมสุวรรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงกิตติยา วงค์คฤโฆษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงวลัยกัญญา สัจจเจริญพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงดวงกมล มาคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มีมา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กชายพงศกร เพียรคาด
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กชายเมฆ ไม่ทราบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายพรหมพิริยะ เสือขำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงณัฐนรี ทองวิเศษ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กชายรักษา ประ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กชายนันท์ภวิศ เจตพุก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กชายอนุพงศ์ เรืองสีเหมือน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทานำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กชายอนุชา เหล็กชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายชัยธวัช เกตแพง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กชายพรเทพ สิงห์เหลือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายถิระพล อ่อนน้อม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายจตุรงค์ เซียงฉิน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายธนากร พม่า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายธวัชชัย ตุ้มไพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กชายธนโชค ชัยรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

สว่างศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา บุญทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กชายศักดิดา

์

ประดิษฐ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงศรินยา บุญมี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายอภิชาติ ขานภูเขียว
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายธีรชัย นำประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กชายสมโภชน์ วงศ์คเชนทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กชายวรัญ ดาปาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กชายเอืออังกูร

้

สายกระจ่าง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงม่า -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กชายจิรพงศ์ คุ้มเนตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ สีบัวสด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายพงศกร จันทร์อนันต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงพุทธรักษา ทานะจิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงวิชุดา ดาดาว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงอลิสา ภูฆัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงสุภาพิมพ์ ทานาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กชายสุเพียบ ทานาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงชุติมา แย้มพรายดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายชยางกูร เจริญสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๐

นางสาวละอองดาว อินทรจินดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงทิพย์กมล ฝูงประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตแพง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๓

นางสาวกชกร คชพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประจำเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายวุฒิชัย ทองสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กชายศุภโชค นุชวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กชายอธิภัทร เฮาเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กชายธนภัทร คำวัติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ใจซือ

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงอัจฉราพร แซ่ว่อง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงดวงกมล แซ่ลี

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา แตงอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กชายรพีพัฒน์ ม่วงศรีจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ แสนวัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กชายณัฐนนท์ แซ่ลี

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แตงดี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายนำเกียรติ จิดารัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายธนากร รัตน์นิยมชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กชายวรกิจ มีนิลดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กชายพิสิษฐ์ พรรณบัตร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงพัชรี ทองสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงบุษกร ลำเลิส
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงธิดามาศ ใจซือ

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุวรรณศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงณัฐพร วงษ์ยอด
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กชายเอกพงษ์ ขาวผ่อง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงนลัทพร โฉมงาม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ สุกรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายนิติกร จันทร์มาเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายธิติพงศ์ เดชชัยภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ใจบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กชายชานน เล้งมังมี

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กชายสิทธิชัย ทองสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กชายภูวนาถ สอนเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แตงอิม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กชายจิรชาติ จินดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายชูศักดิ

์

สีพัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายรัชพล แซ่ตัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กชายจักรพงศ์ สว่างวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายธนกฤต นพภากูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กชายเมธาพัฒน์ อัมรัตน์จิรากุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กชายอุทิศ สังวาลย์ลำเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายภานุพงษ์ ชัยเลียว

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ถมสวัสดิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงนิลกานต์ มีนิลดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงกาญจนา ช่างเรือนกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กชายวัฒนา พิสุทธิสกุลรัตน์

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กชายคมสัน คำเอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กชายพรชัย เสาร์เฉลิม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ อิมลา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายกฤษณะ อ่อนดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงดวงเนตร นิลโท
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงนันทิยา วรรสุริวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๓ / ๒๙๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงอินทิรา ใจบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เสมามิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงอพินญา ทองโชติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กชายธนาธร ใจสุระ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายธนากร บุญศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

วิไลดิษฐ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ เหลืองรุ่งทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงปริณดา ใจซือ

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายพบพร บุญพยุง

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กชายชนะพล ใจตรง

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงจิรดา เกมายุง
๑๖/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงณัฐรินทร์ ศิลปมัธยม
๑๗/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงศิรินธร ศรีพุทธา

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงอริสา ทองคำใหญ่
๑๘/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา ตัญวัฒนา

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายรพีพัฒน์ นิลแก้วดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงชมพูนุท เผือนประไพ

่

๘/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายพีรพงษ์ สร้อยเนียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายภาณุพงศ์ อดทน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ ต้นเนียม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กชายสัณหณัฐ มีนิลดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายส่งศักดิ

์

แซ่จัน
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กชายธรินทร์ธร ห้วยหงษ์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กชายธนากร สายบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงมินตรา การะเวก
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงนมิดา ใจอดทน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงสุริวิภา ทนเถือน

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงชลธิชา ฉิมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงภัทราวดี ใจอดทน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงกรรณิกา หงษ์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กชายธนพล อาจหาญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กชายธนันธร หงส์จำรัสศิลป
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงสิริพร อ่วมดอนไพร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงบุษกร ลำเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี ลำเลิศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๔ / ๒๙๘

้
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สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงนภสร รัตนไทรแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงโชติกา เกิดอิม

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงจริยา สีบัวสด
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กชายสุชาติ แสงขาว
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายธีร์ปพน กาบทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายสุริยา ทิมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กชายศุภกร อุปนันท์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีบัวสด
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายอนุชา ใจตรง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ดาราวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฟองฟู
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา เบ็ญพาด
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายโชยดิษฐ์ เกิดสมบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงนลินนิภา แสนหัวช้าง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงสายสมร สอนเต็ม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงกัลญาณี ชาวนาตรี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายชลธาร ใจกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กชายธนธรณ์ อ่วมวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงสุชานันท์ คำหอมกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงมะลิ บ้านสุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเฝา วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองลิม

้

๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงณัฐวดี เพ็งสมยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงนันธิกา เรียมพลกรัง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงปริชญา บุญวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงวรรณภาศิริ แอแดง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ พูลศิลป
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายพรชัย เทพณรงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๗

นางสาวพัชรินทร์ สีนวน
๒๘/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงอรสา เดชหงส์สา

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงนันทิดา บุญยังมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงวุ่น ชาวพม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กชายสุทัศ ชาวพม่า
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงจันทมณี พรานพงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงดารัตน์ ฟกแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงทราย ชาวพม่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กชายกรรวี มะโนสิน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กชายกิตติภูมิ สุมังคะ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายอาทิตย์ ศิริอุบล
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงกัลยกร เกตสาลี
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงช่อผกา ศิริอุบล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงชุติมา ไตรทิพย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงนริศรา ศิริอุบล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงพัชชา สมคิด
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงภาวิณี ศรีอรุณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงลีลาวดี คงนุ่น
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงธนิชา ต่างด้าว
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงแนท ต่างด้าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กชายชยากร โล่ห์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายปยะชัย จำปาไคร้
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อาจหาญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กชายภควัฒน์ เหลืองรุ่งทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายอาชอ พม่า
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายเนตร -
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายยุทธพงษ์ สำเนียงสูง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กชายทินกร รองทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายนัทธพงศ์ เพ็งเหล็ง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงจีราภัทร เพชรนิล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงนุชรี พลจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ มันคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ตะเภาทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงสุพรรษา อินทะวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงโยษิตา มอญภาษา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงบศบง เพ็งเหล็ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กชายรพีภัทร จริยภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงศิราณี นิมนวล

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กชายอดิศรณ์ เทพทอง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์สุข
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กชายณัฐนัย ลีวัฒนกุลชัย

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายนพดล อรุณสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กชายธนวิทย์ วงษ์ไสว
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๖ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กชายกิตติภณ วินทะชัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายฉัตรชัย แสงรักษาวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงนวพร รืนนุสาร

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงผ่องพันธุ์ แซ่ตัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงพรพิมนต์ แซ่ว่อง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงกันตยา แยงสีพล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงธันยพร อินทร์แก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ พ่อค้า
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กชายภูวณิษณ์ ผิวดำดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กชายภูวริศตร์ ผิวดำดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กชายธวัชชัย หงษ์ทอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๑

นางสาวชญาน์นันท์ อัครัชพงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กชายพงศกร สุขสว่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายอนุวัตร ทองดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายเฟร์ส ยอดหาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กชายชิรวิทย์ คำหอมรืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

ศรีอุบล
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กชายวันชนะ คงคาหลวง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กชายโชคชนะ ปรางศร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายณัฐทนันต์ หมืนราช

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายกิฤษกร กลินธูป

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายโสภณ รักพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายกิตติชัย ปนแก้ว
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายสุวิศิฎฐ์ กุศลพิทักษ์แดน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงวรรณพร คงชาตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงกาญจนา เมืองสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงชญานันท์ ขุนสะอาดศรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิทอง

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงสุธิมนต์ เสียงลำเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงกุลดา ปานอำพันธ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วไทรโพธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงขวัญแก้ว ขำดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปรีชา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธัญญะผล
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน กลันเจริญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงนภาพร นาคสัมพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายปรัชญา ชืนใจฉำ

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายญาณพัฒน์ แก้ววรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงปารณีย์ ดาวเรือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงโชติกา ขำดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงกานต์มณี นุชบูลย์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงรัชฎาพร รักษาทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงสุชานันท์ กันทะชัย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงภิรัญญา แดงประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงสุพรรณวี วลิตวรางกูล
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายสุภทัต ศรีสิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กชายจตุพล ทับทิมดี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองมา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ ใจดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายธนพัฒน์ ธนสาร
๒๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กชายธีรพล แย้มพิกุล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายประภัทรสร พูลพืชชน
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายพัสกร พรหมสกล
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ มากพูล
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายเอกพล แช่มช้อย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สอดสี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงแคทลียา สังข์ทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ขำดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา แช่มช้อย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงอริสรา วงษ์ขวัญเมือง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์ฉาย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายนรากร คุ้มพันธ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงธารารัตน์ มันคงดี

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายธนทัต มรพัฒน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายธนพล ทับทิมดี
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงเกวลิน คล้ายสุบรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงปุณยนุช โกศล
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงปยะพร ยกย่อง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กชายจิรพงศ์ อ่อนจิตต์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงโสรญา ศรีโพธิอ่อน

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงกนกพร เชียงเงิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ยาหอมทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงไอลีน เทาอัด
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายวศิน เนตรลือชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายศิวกร เมืองพร้อม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูเพ่ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายนรากร โมรา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงปลิตรา วัชวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงธัญวลัย เหมือนพิมพ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร ขวัญแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงสุพัสญาย์ ดอกไม้ขาว
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงโชตินิภา สุขจิตต์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายสุวัฒน์ วงษ์ขวัญเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายสุรัตน์ วงษ์ขวัญเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงกนกพร แก้วอำไพ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กชายสิรภัทร ดาราแว๋ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงสุนันทา ทับทิมดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กชายกรวิชญ์ ฤกษ์โหรา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กชายธีรภัทร โสกเตีย

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายธรรมานุวัติ เขียนบัณฑิตย์
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กชายจักรินทร์ รูปขำดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายจิรายุ* คำหอมกุล
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กชายดนุพัฒน์ ทองมา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ รูปขำดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปานอำพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ ธนโชติปารัชสิริ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงวริศรา นิลญาณ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เทพรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงไอริณ วังกราน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงศรัณย์พร คงคืน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงอลิตา ช้างปาดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ สุริแสง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงอภิญญา อุ่นศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ คงคืน
๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงกวิสรา กลัดอยู่
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายสุทธิพจน์ สำรวจหันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายธันยธรณ์ โพธิศรีแก้ว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กชายภัทรพงษ์ มาใจทัศน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๙
เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ

เถือนสุวรรณ

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงศศิณา ฤกษ์โหรา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ไกรทองสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กชายธนพัฒน์ วงค์ขวัญเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา วงค์ขวัญเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กชายจิรพงษ์ นรศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุพรรณชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ ปานอำพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายศิรา เสาวงจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายอดิสร มิงดอนไพร

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายอนุชิต จิรวงศ์รุ่งเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ ทินสมุทร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงแพรวา จันเจริญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงอนัญญา กาบแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายบุณยกร เกศเพ็ชร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ขำดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายสราวุฒิ ชูกลินหอม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงชุติมา โพธิงาม

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายสิริวัฒน์ สิมสา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงสุภัตตรา คงคาหลวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายกิตติธัช พูลสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กชายสิทธิกร ปานอำพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ คำหอมรืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงอรวรรยา ช้างปาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กชายธรรมพัฒน์ วิมูลชาติ
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กชายธีรภัทร์ รัตโนสถ
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายมงคล ทรัพย์ผล
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายวรพล เกษชาติ
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายวีระกิตติ

์

สันติบวรวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายสถาพร ปนแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายพงศ์ศิริ ศรีอนงค์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กชายอรรถพล ศรีประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ภู่แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายสิทธิโชค คงขวัญเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายสหชัย คงคาหลวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายพิษณุพงศ์ ทรงปภาทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

ปรีสมุทร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายรณชัย สุขสม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายศราวุฒิ เคนมา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงชลนิชา มูลระหัส
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงสุรภา เทียนถนอม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงณัฏฐลินีย์ สีเขียว
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงพิชานันท์ จักรแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงดวงกมล ปยะพันธุ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงศุภาพร รามัญอุดม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงนพรัตน์ คงคาหลวง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงนภัทชกร กาบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายภาสกร มงคลสระ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายทวีชัย กาบแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายออมสิน ธัญญเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายพงศกร จันทะมัด
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายธนภัทร จุ้ยประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายวีรพัฒน์ คงคาหลวง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กชายพรวิวัฒน์ กาลสมทบ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กชายพัชร คงคาหลวง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายทัชชกร นาคผง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กชายพลพล ใจธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายวีรพงศ์ คำหอมกุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงวรัตน์ชญา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ล้อมมหาดไทย
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงพีรดา คงคาหลวง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ พิมพิรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงธนัชพร สระทองกลัด
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงญาณิศา คงกุ่ย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงกชามาส บูชา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงจินดามณี เสือขำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงศิริภัทร อ่อนน้อม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา อูบแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายภาคภูมิ ชาวบางรัก
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายปยทัศน์ ใจซือ

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายสุพัฒน์ วันเกิด
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายธีรชาติ คงคาหลวง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายณัฐพล คงคาหลวง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

น่วมสีนวน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายณัฐกานต์ ล้อมมหาดไทย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ แจ่มจำรัส
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงศิริพร ใจตรง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงสิริวัลย์ บูชา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงจุฑาพร วงศ์ทองดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงบุษกร โพธิกุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงธนพร คำหอมกุล
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงภูริชญา ผิวขำทองดี
๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สมวัต
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กชายอัคริน พันชาตรี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงอดิศา กองจะริตร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กชายชัยพิสิฐท์ มากศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงปยพร พุ่มฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายจักริน มะโนน้อม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงกชกร มีนุช
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงพิรดา รัตนสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายคุณานนญ์ เต่งแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงพลอยชนก เจริญสวรรค์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงกันต์กมล จันทร์ไทย
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ แก้วดอนไพร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงอริศรา กลินสอน

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สุดใจ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายพันชวัช จันทร์ราชา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงฐาสินีย์ ฟาหวัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายภูริพัฒน์ นาคเวข
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายอรงกรณ์ คำหอมกุล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงณพรรณพ บุญญะเปยม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายศุภณัฐ หิรัญรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายอภิวัฒนน์ เหล่าซ้วน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงฐิติมา ศรีอนงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ สัมฤทธิสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ คำหอมกุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายณรงค์กลต รุณเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายปุรเชษฐ์ บุญประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงสุพรรณษา แสงวิจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายภานุวัตร รอดจนหอ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงมาริษา บุญมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กชายภรภัทร จันทรคุปต์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายอภิยุทธ มาลัยทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงณัฐชา ศุภเวช
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กชายสันติ ปานอำพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ล้อมมหาดไทย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงสิริยากร พลศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชนะวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายพายุพัฒน์ กลินพิกุล

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงศิริวัฒนา ทุมพล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงศศิชา พันธะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลินพิกุล

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงสุทธิดา แพพิพัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงทิพย์วิมล สมบุญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายพงศกร สายลือนาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงธนพร เปล่งปลัง

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ จำเนียรกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม วัดใหม่บำรุงธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายทิวา อยู่เย็น
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายธรรมธัช เย็นเพ็ชร์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายพงศกร เลียมอยู่

่

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงภาณุมาศ มูลทองชุน
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายสิทธิชัย น้อยมาลัย
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

จัตตุเชือ

้

๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงอริสา เทียนชัย ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงอันนา คำหอมรืน

่

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขุนคงมี
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงสกุณา กลินบัวขาว

่

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายสุพจน์ บูชา
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงสุวิษา คล้ายสีทอง
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๘

นายภาณุวิชญ์ จรูญ
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา สังข์ศาสตร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดำเนือดี

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายณัฐชนน เกิดบุญศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายจิรเมธ มันวงค์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายศิวกร เลียมอยู่

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายอภิชาติ สร้อยมณี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงวิภาพร เต็มทรัพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี หนุนภักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ วะปะแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๘

นายจักรินทร์ คล้ายสุบิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปนนิลเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงปรารถนา รุ่งเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงอุมาพร แสงเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงวรรณนิดา วงษ์สุขดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงสุนิตรา แพฟน

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงอวิกา ชาวบางรัก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายศิริมงคล จันทร์ส่องแสง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ดีล้วน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายสุธิพงศ์ ฉิมวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายศุภณัทฐ์ สุริวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงมินตา ทองวิจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงจันทร์ทิมา ศรแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงสิราวรรณ ผิวอ่อน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ทองเคร่ง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงอรณี หลวงวิชัย
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงชุติมา ฉิมวงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงณภัทร จินดารัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงญาณิน คล้ายจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คล้ายคลึง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กชายปานพงษ์ หุ่นช่างทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายสัญญลักษณ์ เชยเหมือนจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงอรปรียา ประเสริฐเสียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๑

นายชยุต ยองขอด
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ หงษ์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายวสันต์ ตุ้มนิลกาล
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายจักรี ใจบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายทัศนเทพ จิตรอ้าย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายกวิน เหยือแสวง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายฐิติกร บุญคำชู
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงกิติญา คำฝน
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงสุภาพร คงปริวัตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ทัพทิมเขียว
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงพัทธีรา คงสิบ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กชายวรินทร์พงศ์ บุญลือพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายปริญญา ดวงพรมยาว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายภานุพงษ์ ญาณอุบล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ บูชา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กชายสุทรี คำหาญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงสุธาวัลย์ อ่อนละออ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายพัทธรดล มีมาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงขวัญนภา ศรีพารัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงเพชรดา ทิพย์กองลาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงนำทิพย์ จิตรอ้าย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช ทองศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กชายกันตพงค์ ขุนทะยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายนครินทร์ เขียววิราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายพขรพล ปานอำพันธุ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ หงษ์โต
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายอัครพนธ์ ใจบุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงศิริขวัญ เรือนทองดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายภูทิตย์ วงษ์ทับทิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงนันทิตา ผิวคล้าย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงรัตน์วิภา มีสนาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงอรธีรา งามเหมาะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงนันทิชา ผิวคล้าย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงอัญชนา ทองเชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ คงสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายศุภณัฐ สุพรรณพงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี เชิงฉลาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุษบา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กชายธนากร บูรณ์คณัส
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงดลพรรณ ชาโรจน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงลักขณา ยศศักดิศรี

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายเฉาก๊วย -
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กชายปรมินทร์ อริกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เอียมสอาด

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายวิศรุต สมหวัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กชายอานนท์ สายเสาร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงพรทิพา ศรีโปฎก
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๘

นางสาวพรรพศา ผิวเผือก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายจักรกฤษ มณฑาศวิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายณัฐชนน ประยูรวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๒

นายภคพล ลมูลพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๓

นางสาวจีรานันท์ คงชุ่มชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๔

นางสาวจีราภรณ์ คงชุ่มชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๕

นางสาวดาราพิน โพธิสิทธิ

์ ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๖

นางสาวจิราภรณ์ สาลิกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๗

นางสาวพิมนภา ปนมงเล
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๘

นางสาววงศ์ณภัทร กลินอ่อน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๙

นางสาวอมรรัตน์ พบไทรเย็น
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๐

นางสาวนงลักษณ์ กลินสอน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๑

นางสาวโสภิสา ประดิษฐคงคา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๒

นายกิตติพัฒน์ คำโท
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๓

นางสาวรุจรวี พันประสงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๔

นางสาวอภิญญา อินทร์สวาท
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๕

นายพิพัฒน์ แก้วศรีเกตุ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๖

นายธวัฒณ์ เล้าอรุณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๗

นางสาวชฎาพร ศรีตองอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๘

นายไชยา
ลาภพานิชย์พูลผล ๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๙

นายพงศกร อำนาจวสุสิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๐

นางสาวนิศาชล อ่วมชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๑

นายพงษ์สรรค์ บัวทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๒

นายกรเกียรติ จันเสียงเย็น
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๓

นายธีรภัทร กระชิมรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๔

นายอัมฤทธิ

์

คงคาหลวง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๕

นายสิทธิพงศ์ กลัดมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายบดินทร์ ดิษฐ์บรรจง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายคุณากร เอียมสะอาด

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กชายจักรรินทร์ เต็กบุญช่วย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายนรากร รูปคมสัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กชายภูริภัทร ชาวบ้านใหม่
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายภูรี บูรณ์คณัส
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายณพดนัย อาจารีย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายบุญรักษา ประดิษฐ์มณีโชติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายสรการ ศรีน้อยเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงณรงค์รัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงศศิธร มาดขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงนฤมล พะกุลานนท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงขวัญหทัย นุชวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงกมลพร นวลดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงลักษิกา พลายศรีโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงรัตนาพร ปาวสาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อรุณฉาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ พันธวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๔
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

วงษ์น้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงรัตนา โพธิไพจิตร

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ เสียงกลม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงจิดาภา เข็มทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พานทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงพรนภา วรกิจธำรงค์ชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงปยภรณ์ จันทร์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงณัฏฐชา พุฒสีหมอก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมอนวดดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงวชิรญา ศรีสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีประมงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงครองขวัญ แสงสว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สิงห์โต
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงกชพร คงขวัญเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงณภัทร จันทร์หอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงศุภักษร ชณีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงพรนภัส ขำอรุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงกุนนิพา จำปาเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายเพชรสกล ทะวงศ์นา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายนภัทร สวัสดี
๒/๘๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หงสาวดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงศกาวรัตน์ บุญส่ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา โพธิงาม

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงเนจินัน บำรุงเจียม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ทวีศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงนิชา สร้อยศรีเกษ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงทัศยา สาทเณร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงรมัญยา สร้อยศรีเกษ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ธาตุทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กชายธีรภัทร เชิดฉาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กชายธงชัย มากระจัน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายสุพจน์ แสงใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายธันวา วงษ์บุญเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กชายภัทรพล เฟองสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงฐิตาพร บุญเสริม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กชายกำพล ยศประเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายวรสรณ์ สรวยลำ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายภาคภูมิ ดาราวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงทิฆัมพร คณะบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กชายวีระพล ศรีอินทร์สุด
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กชายอภินันท์ นุ่มเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงกันตา เอียมผิว

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กชายณัฎฐ์ธนัน กลมเกลียว
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายสุทธิพจน์ วงษ์สกุลดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายสงกรานต์ ทรัพย์สมบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงกณิการ์ เรืองขจร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๐
เด็กหญิงบงกชพรรณ วงษาวิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงอัญมณี ใจกล้า
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงอัญธิกา พูลเดช
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงพัชรี มากระจัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เข็มแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายจิระพันธ์ สังทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายชุติศรณ์ ทัพขวา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ทับทิม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายวรวุฒิ นำดอกไม้
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายรัชชานนท์ สินพูลผล
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงกนกพร คนงานดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจหนักแน่น
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงชมพูนุท กล้าหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงปวีณ์ลดา แสงหิรัญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงภัทรพร แสงทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงภูริชญา แสนชา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงอริสา เรืองสุขอุดม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กชายนภัสกร จันทะบัตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายกีรติ สร้อยสำราญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กชายศุภัช วิสาลเสสถ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กชายอนุวัฒน์ สุวรรณศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กชายพชร เวียงอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายณัฐพล กรส่งแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงอิงอร อ่อนวรรณา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เปลียนน้อย

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายอิกรอม สอเหาะ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงอินทิรา ดาราวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงสุภชา ไมตรีมิตร
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แยกผิวผ่อง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กชายสิทธิโชค บุญลือชา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงสุวรรณี นุ่มเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายบะฮรี สอเหาะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี ประเคน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายกฤษณะ อรุณสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กชายจักร์กฤษ สมบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กชายฐิติวัชร์ วงษ์บุญเพ็ง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กชายตะวัน รุณคุณยง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายนราธิป ซือตรง

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กชายนิพนธ์ ฉวีวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายพัทรดนย์ คมเฮียง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีพิษ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ อริกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายภูวดล อินทะจักร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายวิทวัส มีสัตย์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กชายวิสุทธิ

์

มีใจซือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กชายสิรภพ ใจเก่งดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงเกศกนก ปราชญ์บุญดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงจิรสุภา ใจตรง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส นิยม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ธรรมกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงพลอยมณี ศรีทาหาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงพัชรี เครือวัลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงรัตวรรณ ธรรมกูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงวิศัลยา ปทมาสศนุพงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงสุชัญญา พรชัยภุชงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงอุมาพร ติงทับ

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงอรทัย ใจเก่งดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กชายปยะ แสงวิชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กชายภาคิม บุญมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กชายประภังกร คล้ายสุบรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กชายทวีทรัพย์ แสงทับทิม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กชายอดิสร จีนกระจัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายอำนาจ
ประเสริฐศิริวัฒน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายธีรกมล จินดารัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายศาสตรา ดาปาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายกฤษณะ ทองสกุลพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงธมลวรรณ สำราญไทยวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงนรินทร์พร สุขยืน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงณิรดา หงษ์โต
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงปาลิตา ช่างเรือนกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงสุมิตรา วิลัยฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงชลนิชา ชูชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญช่วย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงอรจิรา ทับวัล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงสมใจ ประทาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กชายวศิน อินทร์สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายปรีชา ชัยสงคราม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงแพรวพราว ใจหนักแน่น
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายคุณวุฒิ ศรัทธาธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายอติวิชญ์ สุขสำราญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กชายนรานนท์ เขียวหวาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงสุมัจฉา เชิดฉาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วัฒนะสิริกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงปุณณ์นิษฐา ไกรเตชสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงชลลัดดา โพธิพูล

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กชายพรมงคล ผาสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ ดีศิริอัมพร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงสุนิตา แสงทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญเพ็งประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายวุฒิภัทร เนตรเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายนพัดธร สุนทรวิภาต
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา คำเวียง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงกนกกร นงลักษณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กชายวีรวัฒน์ อ่องเพชร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กชายบดินทร์ เปยมเต็มดี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงคีตฌาณ์ ประไพแสง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา ขันโท
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายธเนตร เขียวไพรพนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายพลากร ฉวีวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายสุเมธ แสงหิรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายสมภพ นาคกระจ่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงมลฤดี ฉิมวัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา เวียงธงสารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงพรนภา กรส่งแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงชญานันท์ ไหงเพ็ชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายศตวรรษ ใจเลิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงปพิชญา วันรักชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงทิพรดา โทนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายภพประเสริฐ เข้มบุญศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายปญญา นามเสนาะ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายจิรภัทร เหมือนสังข์ดี
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายมนัสวิน พยุงตน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายวิทวัส ช่างเรือนกุล
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ เกิดโภคา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงจิรภา อรุณฉาย
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงอินทุอร ยิงนอก

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ม่วงกล่อม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายชาคริต ขาวแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายนาสกร เหมือนสังข์ดี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงกวิณทิพย์ มหาเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายธีระ แก้ววงศ์วาลย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงภาณุมาศ ทับทิมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงอรกช นาคสาตร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงนิติพร แก้วมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงแพรวา ชูดี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงปรารถนา ชืนใจดี

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธพิมเสน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงญาณภา ศรีน้อยเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ ชมเขว้า
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายภัควรรธน์
ธนาสิทธิปรีชากุล

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงรินรดา มากสุริวงค์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงณัฏฐชา ตรีทอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กชายปรมินทร์ ยูรสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงภัทรวดี ผิวแก้วดี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิงสกุล

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หงษ์พญา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายนราวิชญ์ วงค์จันทา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงณัฐวรา ทองเชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงพิชชาพร สำเนียงแจ่ม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายธนพนธ์ กำปน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กชายญาณพัฒน์ ผิวสุข
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงวิภาดา เภาเย็น
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ โพธิพันธุ์

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงศิวภัส เสร็จกิจดี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กชายณัฐธนพล โพธิพระยา

์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงศุภัชญา ใจแจ้ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ตันกสิกิจ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิศรีทอง

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายรภัทร จารุโชคนภธร
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงจิรานุช เกิดศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงค์จันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงพัณณ์ภัสสร ลิมศุภรัตน์

้

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายคณิศร แขกนวม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินสอน
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงฐิติชญา เกษรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงสุชัญญา นำใจดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายณภัทร ชูดี
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กชายอติชาติ วงษ์เพ็ญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินหอม

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายวทัญู พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงกนกพร ผิวขำทองดี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงโยษิตา บุญธรรม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายธวัชชัย ยศประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี ใจตรง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ เพ็ชรปานกัน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงนภสร เส็งดอนไพร
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายทรงกลด รอดภัยพาล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงธนภร ผูกจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงปยฉัตร นิมนวล

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ แซ่เท้น
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงประภาภรณ์ สุริย์แสง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงปวิตรา คำหอมกุล
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายชุติวัต กันกลำ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๗
เด็กหญิงณพิชยารัตน์ ฟนบ้านไร่

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กชายศุภชัย คงสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงปณิดา บันลือศรีสกุล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๐
เด็กหญิงวาทะกาญจน์

จันทร์ตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กชายพงศ์ศิริ แตงรืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีสวย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ถวายชัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายนิธิกร ผิวเลิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายกฤตภพ จารุโชคนภธร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ภูศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงพิมพิกา ศรีนาคเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงนิรุชา สายทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงฐานิตา พงศ์พันทวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงกนกพร กสิกิจพาณิชย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายวีระพงษ์ คะเชนชร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายอิทธิพงศ์ ศรีอนันต์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ แซ่เล้า
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายทวีชัย ทองดี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายฐิติพงศ์ บันลือศรีสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองวิจิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงภาฤดี ดอนน้อย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงบุสราคัม ทองบางหลวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงศรีสุดา กุลมุติ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงศรัญรัตน์ วันดี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงพรพรรณ บูชา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ไมตรีวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายกฤษณพัฒน์ ปญญาชัยรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ นุ่มวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงพีชญา เกิดนุสนธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กชายกิติวรรณ แซ่เอียว

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เมืองพรหม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงปริยากร ปะสีระวิเส
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงพรรณจิรา พลายศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงธนิษฐา แก้วดอนไพร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงเพชรลดา กาบแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายนราธิป วงค์จันทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กชายกิตติกร คุณาคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงอรจิรา ถีระวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายคทาวุฒิ ศรีอำพัน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายภวมินทร์ กล่อมประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายกวิน ละออ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายคมกริบ ใจยังยืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงวรรณา ศรีทองแท้
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงทอฝน ขวัญอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กชายปวริศร์ การะพงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงภัทรภร พลอยขาว
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายกีรติ ปานอำพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายภัทรพล จันทร์เพ็ญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กชายธนพัฒ นวลละออง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงรจนา ธุวลักษณ์ประยูร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงรินรดา เสียงโสม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงธณิชา อร่ามรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กชายธนากร กองศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงวิรัญชนา อินทร์ไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงอติพร สุขสุคนธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กชายเมษา วงษ์ไสว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายสิริกร บุญมาแย้ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายนันทพัฒน์ จงเพิมวัฒนะผล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงฐิดารัตน์ แย้มวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กชายอมรเทพ ยอดยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กชายวรเมษชย์ เทศทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายธนกฤต บูชา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กชายวีรภัทร แดงชอบกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีเพียงจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายอมรเทพ บุตรดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายเกษมเกียรติ ใจกล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายณเริงชัย สีหรัง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายบุรพล พรายยงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ กองม่วง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กชายวาสณรงค์ ปานเผือก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายจตุพร ศรีอำพัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ ผิวนาคดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงปุษยะ ประเสริฐสม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กชายนนทกฤต กล่อมประเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงสินี ขันธเขต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายสรรทรัพย์ ชุมเสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ วิมูลชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กชายพีรภัทร รักเสมอวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายธงชัย ธุวลักษณ์ประยูร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา จันเขียว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงปริชาติ ม่วงงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายนัฐพงศ์ โต๊ะเถือน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายอชิตพล โฉมงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายวัลลภ มอญเก่า
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายนภัทร พ็ชร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายภัควัฒน์ ว่องดี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายอลงกรณ์ พรหมจันทร์ทัน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงครองขวัญ ทับจุ่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงชาลีนี จำปานิล
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช อ่องบางน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงลลิตา คงจิว

๋

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายระพีพงษ์ นาคนิวิษฐ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายสุภัทร จำปาเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ตันชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กชายกิจจา สายรวิวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กชายชัยพงษ์ เอียมใจดี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายณัฐพันธ์ ศรีวิเชียร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คนงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กชายทินเดช หอมกระจุย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กชายธิบดี ธัญญเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ เอียมสอาด

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กชายพบตะวัน พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กชายศราวุฒิ มะหะมาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายสรวิศ ชังยังยืน

่ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายสันติ ปานเพ็ชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงกิตติพร จินดารัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงจารวี กฤษวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เกษม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงธัญชนก วรรณวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อานมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงสุกฤตา วรรณวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา เขาแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๐
เด็กหญิงสุพรรณนิศา สาปาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กชายกนกพล เกตุจันทึก
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กชายณัฏฐชัย เกิดความสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายนัฐพล สาทอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ อิมผล

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายธีรภัทร ทองโสภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายนวพรรษ แสงแจ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทร์หอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายปรีชาชาญ กระสังข์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ สว่างศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์สุวรรณธร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายพัสกร คลองญาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายภาสวิชญ ภู่มาลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กชายสรณภูมิ ดาวเรือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หมีขยัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เหมหงษ์ษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงณิชกานต์ พรหมหิงษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพสถิตย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงปฏิญาากร วงษ์พันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงปุญญิศา ชมชืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงฟาใส บรรจงศุภมิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงภรณี ฤกษ์ศิลปงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงวราพร
สุกาญจนาภรณ์กุล ๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงเกวลิน แตงทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงศรันยภัทร สุวรรณธีวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กชายปยะพงษ์ เปล่งเมืองปก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาชายธง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายภูริภัทร อินจู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายณัฐพล มงคลยุทธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายศุภณัฐ เกษวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วทองคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงณัฐริกา ขุมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายภาณุ สดคมขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่โง้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงสุภาวิตา เชยจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายชยานนท์ วารีนิล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี หอมไม่หาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ พลอยงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กชายธุวพล พลอาวุธ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กชายรชต ทรงเพียรธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงปยนุช พิมพ์สวรรค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงห์พงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงศศินันท์ พิมสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงกุลปรียา แสงงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ขำสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงรุจิรา ประสาทศิลป
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงพิชชาพร เขจรพูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงสุปรียา ภาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงธนัชพร กลินมณฑา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายกฤติน ศรีชมภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สนธิศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สินธุ์ประสพชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงกฤษณา รุกขะวัฒน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กชายญาณพัฒน์ ต่วนปองค่าย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กชายธนาดร ปานเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายภาคิน ยามานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายธรรมรัตน์ แตงโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงวริศรา แสงจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศิริโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ไพบูรย์สุขเกษม
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงญากานต์ดา ทองนำแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงนันทิชา ศิลานิล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงชินาภรณ์ ชูตรกูลทรัพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็ชรรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงศรุดา ศรีวิเชียร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงทักษอร นาคสมบัติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดใจดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พฤกเกษม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วกำเนิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงตุลย์ชนิศ สิมมะโน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ มงคลทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายราชัน มิตรสัมพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กชายอลงกรณ์ ภักดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายวรเศรษฐ์ พิริยภูวรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายธัญสรณ์ รัมมะนพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงวรัญญา ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนจิตร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงวันวิสา บุญตามา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๙
เด็กหญิงเพ็ญพรรณสิริ

ศิริสอ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงชนนันท์ เล้ารุ่งเรือง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กชายบุลากร พัฒนะผ่องแผ้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ วังงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงพรชิตา ธัญญเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กชายนนท์ชัย วงค์บุญธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงเปมิกา แต้มเนียม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงสุพัดชา ดอกจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงพิมส์ลภัส
เมตตาประชารักษ์ ๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงลภัสรดา พงษ์สุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายศุภกร ภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ มงคล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายกรภัทรดนัย สุวรรณธีรวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายเตวิช สินไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กชายธีภพ ประเสริฐศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กชายภูวเดช พรวนมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๙ / ๒๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา อ้อภูมิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงณิชากร พลายแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงปรัณดา แท้ไธสงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงศิริพร ปลัดศรีช่วย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สะราคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เชิดชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงอาภาภัทร เอกบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายวิทยา โทพิลา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายปวริศร อริยะดืษฐ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงพุธิตา สว่างศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กชายศิวกร เดชพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สว่างศรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงศศิตรา ธัญญเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กชายรามิล ขาวพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กชายภานุพงศ์ ศิริพฤกษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงธันยพร ฮะสม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงรสริน จำปเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงวรางคณา ลิมสกุล

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงรณิดา พลชิวา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กชายธนดล พรสุรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัดเกษร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงภฤศวรรณ จิตใจฉำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กชายศิกษกะ กล้าหาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ ธัญญเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กชายธัชนนท์ ดีมา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายศิราวุฒิ มาฆะมาศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงปลิตา ปานพรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กชายศตพรรษ วงศ์เครือสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ ขาวโต
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงนัทชา แสงอินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายศิรภัส ยืนยง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กชายพงศภัค สาดแล่น
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กชายศักรภพน์ รอดสุด
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงจิรภัทร เข็มเพ็ชร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๐ / ๒๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงจิรชยา วิสิษฐ์ศาสตร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงฝนทิพย์ ทาโบราณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงปุณณภา แย้มลออ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงลลิตา อินสว่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กชายธนกฤต จงรอบคอบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงปราญชลี แผ่นสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงฐิดาพร บุญกล้า
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กชายคุณาสิน สุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำศรีจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงพิชชาพร ช้างพันธุ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงนิรุษยา กลินหอม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายเมธาพร เอมศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายธนสิษฐ์ นรินทร์สกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายพัชรพงษ์ เม่นคล้าย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงเบญจพร กู้หลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงวิชุดา ชาวบ้านซ่อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สายพิมพา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายสิรภพ บุญจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายวริศศิริ อำนวยศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายทรรศนะ พงษ์เสาวคนธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงกัญญาพัทธ มณีแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายธนกฤต บุญญวรรณ
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เกตเมศ
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กชายจิณณะ สุธาพจน์
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กชายประภากร มณีโชติ
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กชายฑีฆัมพันธุ์ บุญประเสริฐ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กชายพีรณัฐ สนธิศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายธันวา สว่างวงศ์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ฤทธิจันอัด

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงณัฐวรา กิจพฤกษ์ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียมสำราญ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ธูปแจ้ง
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โพธิหิรัญ

์

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงศิวัตรา กุศลเสริม
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๑ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงปุญญวีย์ พุทธพงษ์
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงอิสรารัชญ์ บวรสิทธิประชา
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงนัฐกานต์ แสนละเอียด
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงปวริศา รามัญ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายธงชัย เนตรทิพย์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กชายวรพล มาลัยทอง ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายอชิระ ขันทอง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กชายอนุพงษ์ เนตรทิพย์
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายอธิเทพ ดรุณพันธ์
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายโยธิน เข็มเพ็ชร
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายอธิคม คงมัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายยศกร มังกร
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายเจตดิลก เดชะโคบุตร
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายบุลากร ปาประมูล
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย พันธ์จันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงอภิสรา บูรณากาญจน์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญนาค
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงอติกานต์ คุ้มถนอม
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงประภัสสร กุลนาทน ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงธัญพร แว่นสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ บัวจันทร์
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายอำนาจ มีแสง
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กชายนครธน จารุพุทธิศิริพจน์ ๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงแพรวา เขียวตาล
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กชายพงศภัค เกษประทุม ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายพายุ เกิดสมบุญ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กชายกวี มะลิทอง
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงปทิตตา สว่างศรี
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงอมราวดี สว่างศรี ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงนภัสสร มะลิทอง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงอมิตา ปดซัง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงมนัญชยา พวงมาลี ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงแดง โปงแดง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กชายอาทิตย์ สร้อยระย้า
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายณัฐพล กองทิพย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เขียวไสว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายณัฐภัทร คำอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายศิวพร เพ็ชรวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ หลาอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายปรเมศ เทียงธรรม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายณัชพล สุธีกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายรังสิมันต์ นารี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายวรปรัชญ์ นรสิงห์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายธีรภัทร ตรีเดช
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายฐากูร ชมสุวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ ธัญญเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายเนรมิต สว่างศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายภวินท์ สว่างศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช แตงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ พันธ์สว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงสุธินี บุญบรรดาล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงรินลดา แก้วโกมล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงสวรรณษา เย็นใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงชญานิน สิริกรธนวัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กชายประกาสิทธิ

์

สว่างศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายอนพัทย์ สุวรรณประทีป
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีโมรา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายโชคชัย สวัสดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงณภัทร สว่างศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงบวรรัตน์ สว่างศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงเปรมกมล โฉมยงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ สีทับขำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงภาณุชพร สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงศิริวรรณ พิมพ์แสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงสิราภร สว่างศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรงรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายทัศพร ไกยะฝาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กชายปภาวิน พวงมะลิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายพรพิทักษ์ แตงโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายภัควัฒน์ แจ่มจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ กลินบานชืน

่ ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายสิตานนท์ กลินมณฑา

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๓ / ๒๙๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงกุลณัฐ แตงโสภา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พันธุ์วงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงพฤศจิกาพร ละวรรณวงศ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงวรกาญน์ เบ็ญจวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี แซ่อึง

้

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงสุมาตา อุ้ยปาอาจ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ คงสมโภชน์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กชายจิรโชติ แสนสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายนิติธร ภูกาบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายศรัณย์ เชือจาด

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงบุษราพร พวงมาลี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายธนกฤต ฉวีรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายพิชัยยุทธ โทนดะกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงดลยา สุขประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงปทุมพร พ่วงมัจฉา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงณัฐพร สุธา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงมณฑิตา เบ็ญจวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีดี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิวาวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายณัฐพงค์ ปานทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กชายธนชาติ พลวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงชุติษา ธนจารุสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงภัทรศยา นาคเถือน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กชายฉกาจ ภูอังสะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทิวาวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายนันทวัฒน์ จำปาเทศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กชายอชิรวิชย์ อ่อนมล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กชายวรภพ จันทวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายพงศกร จันทร์งาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงปนัดดา บินไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายการัณยภาส สว่างศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายเอกราช เข็มเพ็ชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงมุธิตา ชัยปญหา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงณัฐชานิศร์ กุลกิตติรัตนากร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงแพรประภา มะลิทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๔ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๐
เด็กชายโชคอุดมทรัพย์

เกิดสมบัติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กชายรัตนชัย อินแปลง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กชายทศวรรษ สะทองปา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงดารารัตน์ บัณดิษฐ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กชายไชยภัทร สิงหรา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายประศักดิ

์

พลวัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ยอดคำมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายสรศักดิ

์

มะลิปา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงกิตติมา กิงชัยภูมิ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงจารีย์ อุบล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายรัฐนันท์ วรรณพงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กชายกิตติพล โยธะกา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กชายไกรสร หอมละออ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายณฐพล อร่ามรัศมี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กชายธนเดช เริมรัตน์

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายธีรดนย์ อ่อนศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายนราวิชญ์ ร่มโพธิชี

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กชายชวพล สว่างศรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายวรวิทย์ เย็นเกษม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กชายกฤติมุข เกิดวัน
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อินสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงชลดา จันทอง

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๒
เด็กหญิงณัฐากาญจน์ สุขภาพ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงทิฆัมพร เข็มเพ็ชร
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงดวงพร อาจหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงธนิกา หอมกระจุย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ วรรณพงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงสิริวิภา อ่อนวิมล
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงอริสา ศรีรุ่งเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงวัสสิกานต์ คงสนธิ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กชายกฤษกร สีนำเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กชายปยะพรต อู่อรุณ
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทิมเทศน์
๑๐/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงสุชาวดี ทิมเทศน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายจตุพร อู่สุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๕ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายณภัทร นูมหันต์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เริมรัตน์

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กชายธวัชชัย สิทธิพล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายภาคิน สว่างศรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายวัชรพงษ์ ล้อมวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กชายอนุชา นาคใหม่
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงญาดา ดวงชัยภูมิ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงศิรินทรา วารี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงอังศุธร เทพสถิตย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงพิชญา นิมนวล

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กชายธรรณธร คงการุณ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กชายประดิพัทธ์ ดามี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายทรงพล หวานชะเอม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ผิวเอียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายอนุวัต จันทรังษี
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายอนุสรณ์ ฉายอรุณ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา สุขประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงสุพิชชา นรสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงจิราภัทร อู่ทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คุ้มเดช
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๕ เด็กหญิงพริบพรรณดาว
คงสงฆ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กชายชัยพร เจริญสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงชนันญา มณีอินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงนัทชา มะลิทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงศศิธร โชคสกุล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงทิพย์อาพร มัจฉา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงทิพย์อาภา มัจฉา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงปภาดา เปล่งวานิช
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงนันทิพร ทองโสภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กหญิงภัทรภร คำเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงพรรณพนัช ด้วงเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีชมภู
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงแพทริญา วงศ์น้อมจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายคมกริช ศรีโพดก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมีนสอีด
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กชายสายชล คุ้มสมบัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปาลวงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงสาธิตา สุภาแดน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๓ เด็กหญิงวรรณณาลักษณ์

ธัญญเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กชายขวัญชัย ศรีรินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงสุธาสินี สิงหรา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายกฤษฎา อิงคะวะระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กชายจักรรินทร์ อุ่นเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายชุติเดช เม่นคล้าย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงณัฐชา แสนละเอียด
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กชายโชคชัย เข็มเพ็ชร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายวัชญะ อ่อนวิมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงสิริวิมล แซ่ลี

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายชัยยศ สว่างศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายเกรียงไกร เขม่นกิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายอริย์ธัช โหมาลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายปานเทพ บัวผึง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กชายอนุกูล เกตแสนสี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายปกรณ์ แบนประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สมประสงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายพัชรพล จันทร์อ่วม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายณัฐภูมิ มาลาฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กชายชัชวาลย์ แก้วอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ อุทัศน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงพิชชญาดา จันทสานนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงรดา มัฆะเนมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงปยฉัตร คำหอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายธนภัทร เพิกอาภรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ ธัญญเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงเรราวดี นามโชติ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กชายกนิยะ แตงโสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายวรนน เรืองศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายชัยชนะ แก้วจินดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายธีรพัฒน์ อ่อนวิมล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทรัพย์สมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงปยะดา พงศ์สุขแสง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายอนุชิต เรืองศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุริฉาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงภคนันท์ ศิลปรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กชายปฎิภาญ แบนประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ รืนลม

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงเพียงตะวัน เจนอิสระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองทอง
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กชายสายชล ทองประสม
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กชายจีนารักษ์ ศรีศักดา
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายเปรมศักดิ

์

อ่อนสำอางค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายเดชดนัย รุ่งเรือง ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กชายชานุ วิภาพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายวีรกร เขียวไสว
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายหิรัญ สุขเรือง
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายโชติพงศ์ ประสารทรัพย์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายวุฒิชัย มุมตะขบ
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงภูษนิศากร นิลนำคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงชฎาพร โพธิศรี

์

๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงสุภัสสร ชูดอก
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีโมรา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สกุลอินทร์ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงณัฐพร พลเสน
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงรัตติกาล ปลูกงาม
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงวราลี โสขุมา ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กชายทรงพล มหาสวัสดิ

์

๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กชายภูริพล ธัญญะเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กชายภัทรกร ลึกวิลัย .๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงสุชาดา สายหยุด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เมืองศะริ
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงณิชานันท์ ทองประสม ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงรัตติกาล หัตถะศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงธิติรัตน์ เบ็ญหลัง
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงเยาวเรศ บำรุงทอง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา ชันสิน
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงปญธิตา เหมือนใจ
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ขาวพันธุ์ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงดลพร อู่ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เหรียญทอง
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงชมพูนุช รอบรู้
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ มณีแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายธนบูรณ์ จันทร์ชืน

่

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายสหชัย เกิดสมบูรณ์
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายคงติภูมิ พุทธเนียม
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนช่วง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงวรรณษา ขาวสอาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงวิญดา เขียวฉอ้อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คุ้มเขต
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายศรายุทธ ศรีสำอางค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายณธพล ม่วงโสด
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายปณณภัทร ผดุงศิลป
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ จ่านาค
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กชายพีรพันธ์ กงวงษ์
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงไปรยา เขียวไสว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงอเวกษา นรัตน์ทุราทรณ์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงศุกร์หทัย รัตนเสน ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ตาลโกนกุน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายอรรถพล อิมทอง

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายเอกมงคล อ่อนจิตร์ ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงจิตรตา พวงลำพู ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงชนาภา อาจคงหาญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดขำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายชัยภพ พรหมมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กชายอิสระ ยังวิจิตร
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงสาวิตรี สว่างศรี
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายทรงพล พุ่มเพชร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กชายสิริกร แย้มบู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายฉัตรมงคล ขาวพันธุ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงสุชาดา สายพิมพา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๙ / ๒๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงขนิษฐา อินทปล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงภัชรพร พิศวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงอรณิชา จันทร์เรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงวรดา ประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงชาลิสา บัวบาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงญารินดา สุขดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงเกษมณี สุทัศน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงปุณยาพร เปล่งศรีงาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ เครือแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงรวีวรรณ สดคมขำ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงธนารีย์ จิตรมันคง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กชายชลภัญณ์ แก้วใหญ่
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วังจิก  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายกฤษฎา ขำเสมอ
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายจิรายุทธ พุทธวรรณ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กชายเจษฎา จ้อยหว่าง
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายธนาณิศวร์ จันมา
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กชายนราวิชญ์ ปนเอก
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายปวริศร มุขทอง
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กชายพชร รุ่งเรือง
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กชายพิษณุ จันทร์ดอกไม้
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายพีรดนย์ ดวงแก้ว
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายภัทรดล พระจันทร์
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายอัชยานนท์ สนธิศรี
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายอุดมทรัพย์ จีนสุกแสง
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงจิดาภา ถึงทรัพย์
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พลเสน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงชนม์นิภา เครือแก้ว
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงญาดา เหมือนใจ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงณัฐชา อินทร์แปน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เกิดโต ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงนันทิชา มันเมือง

่

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงปภาดา จันทร์สว่าง
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงเพ็ญกวิน โตสารเดช
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงศุภมาส ชัยฤกษ์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงสุนิสา โพธิงาม

์

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงสุมาลี ออมสิน
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงหฤทัย เครือแก้ว
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงอรทัย แก้วดอนไทย
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายจิรภัทร เมืองช้าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายจิราวัฒน์ ทองประสม
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายชัยวุฒิ เฮงตระกูล
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายณัฐภัทร ตาลโกนกุน
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ พลอยแสง
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายพงศกร มณีวงษ์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายพีรพล กงวงษ์
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กชายภูผา สีใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายยุทธนา คงการุณ
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กชายศรราม คิดร่วม ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายอสิต รอบรู้ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายเอกรัตน์ ดิษฐ์คล้าย
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนเสริม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ กล้าหาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงปญจภา ขาวขวัญ
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงปยภรณ์ ศรีดาบัณฑิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงพรเพ็ญ ทองธานี ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสปญหริ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงภัทรวันย์ เขียวไสว
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงรัชนิดา ศรีโมรา

๑๕/๑๔๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงรัตนา ปญญา
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงสโรชา พวงสมบัติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงสุชาดา แก้วปาน
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงสุภักษร ต่ายนอน
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงอนิตษา ธงฉัตร
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงอรพรรณ โคงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงอรสินี โพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงพรพิมล เอียมวิจารย์

่

๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุประทุม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กชายสิขรินทร์ ขันทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ พรมทัต
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายชัยณรงค์ มีชะนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายคมกฤษ จีนสุกแสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายปุณณวัฒน์ หนูเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญพันธุ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงปริณดา ทองจิตติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงอภิญญา น้อยนึง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงอฐิมาพร สำเภาทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ อุบล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงชัญญานุช วงค์คะสุ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงญาณิศา เพ็ชรรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ ดอนไร่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงกฤติมาพร นวลเนตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงประภาศิริ มีชะนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงนำฝน เลียมพัตรา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร อินทร์สว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไร่ เนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กชายนภัทร แก้วมณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายพงษ์เพชร ศรีภุมมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ พูลทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายธนพล มีศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายธีรภัทร ขุนทา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงนุชนารถ ทัศเกษร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงกัญธิมา ธัญญเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงนิติยา แตงโสภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กชายภูธเนศ หงส์วงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตังไชย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายนฤสรณ์ จันทร์ลอย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายณัชพล สมจิตร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายสิทธินนท์ สรหงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายไชยฤกษ์ โพธิทองคำ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กชายณัฐภูมิ ชาววังใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กชายชวัลลักษณ์ แตงโสภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงนริศรา ทองโสภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงศุภิสรา แจ้งประจักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงบุณยานุช เนียมแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงสุพมาศ โพธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงจิราภา กลินมณฑา

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ เหลืองอรุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สรหงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงจิราพัชร ธัญญเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงกานต์สินี พิลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงอริสรา คำนวน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงปาลิตา มันปาน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายวัชรพล พรายระหาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กชายชนะศึก คงประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงภัทรธิดา มันคง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงปณิตา แสนชังทอง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ จิวเจริญ

๋

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงจันทิมา ประสพ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงไพลิน ทนคง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เชือคำสอน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กชายสิทธิเดช สัตบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายอมรเทพ พิมพ์มงคลชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงไปรยา ทองสุก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายธนายุทธ พึงชอุ่ม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสำโรง วัดดอนสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายอิศรา มินศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัลลังก์ วัดบัลลังก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายเดชเดชา ยาสุกแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัลลังก์ วัดบัลลังก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงวิภาวี ขวัญกิจพรสกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัลลังก์ วัดบัลลังก์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กชายธนชาติ กรรณแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายกฤติพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กชายนักรบ เจริญเง้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ เกียรติบรรเจิด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายปภาวินท์ ยนต์โต
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงกชกร แก้วเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงจตุพร จันทร์เสวก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงปาณิสรา สินทรัพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงประวีรัตน์ อู่อรุณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงรุจิรา เพชรพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงรุจิรา วรรณวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงวรัทยา เทพบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงศุธารินทร์ ทัดเกษร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงสิราลักษณ์ ทองสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงอังคณา บุญสูงเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงอภิชญา จุมพิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงอริสรา ทิมเทศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร แตงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ อินสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ไร่หินถ่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายสิรวิชญ์ วันทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายอภิณัฐ เกษสุริยงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายอัศนัย โพธิศรี

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงกมลชนก ประทุมทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สิงห์บุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงจิราภา ช้างเผือก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช ธัญญเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีอำดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงณัฐชา สราคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงปณิตา สว่างศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงรุ้งนภัฐ พูลทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงวศินี แตงโสภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงสุภัชชา มาลัยทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงเหมวรรณ ฉุ้ยโฉ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กชายเกรียงไกร ปานสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ อนันต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายภูมรพี จีรัสย์ชัยกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายเจริญทรัพย์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กชายสุภิญโญ รัศมีแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายทัศไนย พราหมณโชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงชนัญชา จันทร์เสวก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายณธิดา ดอกชะเอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กชายณัฐพร ฉำสดใส
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายนันทิดา รุ่งเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายนพรัตน์ สร้อยระย้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายปูณยาพร ธัญญเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายรัตนากร แตงทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายอภิชญา แตงโสภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายธีรพัฒน์ โพธิแฉล้ม

์

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายรวมทรัพย์ รวมทวี
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๔ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายภัทราวุธ หอมไม่หาย
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายตะวัน มณีเรือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิเชียร
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายภูรินาท สว่างศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงแพรทอง พันธ์ทับทิม
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงมัลลิกา แตงโสภา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงเก็จแก้ว พันธุ์วงค์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงวัชรธิดา ยิมฉุน

้

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กชายนิธิภัทร์ หนูนารถ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายศรัณย์พร อู่อรุณ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายพงศ์พัฒน์ พาสำราญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายภูริภัทร เอียมจุ้ย

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายธวัชชัย ดิษวัตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายศิรเทพ สอนกลิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายเกรียงไกร อู่ทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายธีรเดช สมานมิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายสงกรานต์ ทองศรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงวรกานต์ วงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงปานวาด กุศลวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงศิริวรรณ อิมสวัสดิ

่ ์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุดสุริวงษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงพรทิพา อาจปาสา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงระวิวรรณ เขียวดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงอรุชา เมฆสำลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กชายวัชรพงค์ ดอกลำภู
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงพิชชาภา นาดประนิล
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายภัทรดนัย คงคา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายศิลาชัย บุญส่ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กชายธณานนท์ คงประเสริฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ศิลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ สว่างศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กชายพิชิตชัย ก๋ายง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ใจชาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายสุเมธ บุญทัศน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงนัทธมน จันทรวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กชายบุตรตา เพ็งคุ่ย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงศศิธร สอนพันธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กชายศราวุฒิ คู่บุญประเสริฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายษุภากร วงละคร
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา หีบทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงปานไพลิน นำดอกไม้เทศ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงสุนิษา คำเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงสุภัทรา วันสุข
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงรัตนประภา อุบล
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายนวพล เพ็งคุ่ย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายนิพนธ์ นพพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กชายการินธร ดวงจินดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ อู่อรุณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายไชยวัฒน์ นพวานศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายญาณพัตน์ เเรือนทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายนภัสกร โค่สกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายพลพล พุทธวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายวีรภัทร อนุญาหงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กชายสมพร จันทร์วิเชียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงขวัญชนก เรืองศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงเดียร์ ชัยอมรพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงนิศามณี คำภู
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงปนมณี สุขเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงมนฤดี วงษ์เสงียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงสุวภัทร ผันแปล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงอริสา โสภา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายจักรกริช ดวงจินดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายธีรภพ สาคำตา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กชายสันติ แปนสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงบุบผา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายณรงค์ชัย กล้าหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายธนาวุฒิ ยอดสถิตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายเจตดิลก บัวคลี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กชายภัทรกร ใยเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายอนุรักษ์ พึงประชา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายลัทธพล เนตร์มณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายจิระพงศ์ เสขุนทด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายกฤษดา สว่างศรี
๒๓/๐๖/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายธนกฤต เจดีย์คำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายภัทรวรรธน์ นิลภูมิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงกิตติมา ชมภูแดง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงชลิตา พันพัว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีเชือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงสุชานาฎ นาคใหม่
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๐
เด็กหญิงประกายดาว เมฆแดง

๑๖/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงมนฐิณี ผลโภชน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงธิรดา สุจนากอบกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงสาริศา ตีบนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ปทุมานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ขำวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ คงอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงอาภัสรา ขำสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายนนทกร มีทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนวิมล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายพรขัย มาลัยทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายอุทัย เปยมสะอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายศุภมิตร แซ่อือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายธีรยุทธ โพธิทองคำ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ พลายละหาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงมนัสนันต์ ฉายอรุณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงวันวิสา วงษ์แปน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทองสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงปราณปริยา มะลิทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงเกษมณี คุ้มทอง
๑๗/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงวณิชชา แก้วเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงนันทพร ใจมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงณชนก เพ็งแข
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กชายสรยุทธ แตงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เคนดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายทีฆทัศน์ ยิมปราโมทย์

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายพายุ โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายกิตติพิชญ สว่างศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายกันตพล คำสมนึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงธีรนันท์ ธัญญเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงวรกานต์ ทรดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงวณิตตา สวัสดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงพิมลแข โพธิพูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงวรัญญา พานิชชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงชนัฐธิดา สว่างศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงสุมิตรา ชัยยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงสายธาร สว่างศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายกฤษนะ สิงห์บุตร
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายปรมินทร์ ภูฆัง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายฤทธิณรงค์

์

อินทร์นอก
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงมณีวรรณ ภูฆัง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงรสิตา ภูฆัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ธัญญเจริญ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายวีรภัทร กาฬกาญจน์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายวุฒิพร มีสกุล
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายธาดา ทองเหม
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายเบญจพล ธัญญเจริญ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายธรรมรัตน์ จีนก๊ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายคุณานนท์ ปานเพชร
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายนครินทร์ ภูฆัง
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายณัฐภัทร พลราษฎร์
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงศรัญญา ศรีบุญเพ็ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงจิดาภา ภูฆัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงอภิสรา มังคุด
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายอภิชัย เอียมเทศ

่

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายวาทิตย์ ขุมทอง
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายสัญชัย สุทธวงษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงแสงจันทร์ เปยสุวรรณ
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงดอกเรน สะวอน
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงดาริกา บ่าวบ่วม
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงวาสนา ธัญญเจริญ
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงณัฐชา ธัญญเจริญ
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วเรือง
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายสรศักดิ

์

แหว่กระโทก
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายชยางกูร คงประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กชายณัฐภรณ์ คงประเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงบุษรากร โฉมเชิด ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายกฎชนะ ธัญญเจริญ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กชายนรินทร เฮ้าพรม ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายกฤษฎา โพธิหอม

์

๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กชายจักรี จันทร์เกตุ ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายเจษฎา คล้ายสีทอง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ภูฆัง
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กชายธีรภัทร โพธิทอง

์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายภานุพัฒน์ ศิลชัย
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กชายชัชชัย ธัญญเจริญ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงกมลวิช เพิมพูน

่

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงณัชชา ธัญญเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงพนิดา ภูฆัง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายทวีชัย พ่ายเวหา
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายชัยนวัตร์ เซียงจง

่

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายณัฐกานต์ ธัญญเจริญ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงบริมาส เวียนเทียน
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงกันตินันท์ นุชนารถ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงศิริพร ธัญญเจริญ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงภัคจิราพร เศษกลาง ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเชือก สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ ธัญญเจริญ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วเรือง ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายวีรภัทร ธัญญเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงปาลิตา บังทอง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงณัชชา หวังกุนกลาง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทองคำ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กชายวีรภัทร เกิดโมลี
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กชายอชรายุ ภู่งาม
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ คงศิลา
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กชายวรเมธ ทับทิมทอง
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงชญานี โพธิสุวรรณ

์

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กชายกฤษกร แตงโสภา
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงลูกนก โพธิสุวรรณ

์

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายรณพีร์ ภูเวียง ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายพงศกร พุ่มจำปา
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ภูฆัง
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กชายจารุวิทย์ ทองไพรวรรณ
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงกมลชนก ปนทอง
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงอฐิติญา แก้วเรือง
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงสิรินดา ฉิมพาลี
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงกัลยา ธัญญเจริญ
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงญาณี ภูเวียง
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ฉำสดใส ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงสุรีย์นิภา เพ็ชรเพ็ง
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา พิมพขันธ์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ พืชเพ็ง
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายบุณยกร มะนาวหวาน
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ตู้แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายธนาวิน เนียมแก้ว
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายสรศักดิ

์

พลพุ่ม
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สิงห์บุตร ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายธีรโชติ สืบสิงห์
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายสุเทน ภูฆัง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กชายทักษ์ดนัย อินทร์สว่าง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายวรากร มิงสงค์

่

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงธนพร กลินมณฑา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงนภัสรา มากวิก
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงรุจินาถ คำแผง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา อยู่รักษา
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงอินทิรา กลินมณฑา

่

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรีไพร
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงรัชนก บุญกาญจน์
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงเกวลิน ภูฆัง
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๐
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ขำสมอ

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงพัชริดา อุ้ยอิมทรัพย์

่

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ละม้ายเมือง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กชายโอ เดวา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กชายณัฐพล ศรีเหรา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กชายเมธี อาจคงหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายธีระ ช้างเขียว
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปาระปน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงปนัดดา พูลกำลัง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ปทุมสูติ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงอรจิรา ขำดวง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงศิราพร ภู่ทองอยู่
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงวรรณษา ช้างเขียว
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงญาณิศา ปทุมเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงอรอิล เชือจีนดี

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงชฎาพรณ์ หมืนภักดี

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงวิภาวี จรเข้
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงนีน่า เข็มเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงพิชญ์นรี ภัทรธาดา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงตะวัน รักอู่
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงเบ็ญจพร ปานน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงนาถชนก ดีเสือบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายโขงเข้ม ภมรพล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กชายทรงพล สุดใจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา หวีงาม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมเกษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายรฐนนท์ เสนเภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายนาวิน มังมี

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายบูรพา วงษ์ศรีนาค
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ จรเข้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงอรัชพร อำประชา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมวิเชียร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วสมบูรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงชนัญญพัชร์ แผนสมบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงสรัญญา โพธิกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายปริญญา หนูทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายธนพนธ์ อาจคงหาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายธนดล ใจแก้ว ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กชายธีรพงศ์ จำปาสุข
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายนิติศักดิ

์

พนมธรรมวิทย์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายวรากร พรมปจจะเวทย์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีภุมมา ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงศิรประภา แก้วสระแสน ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๓
เด็กหญิงสิริประภาพร

เจริญผล
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงสุรีวรรณ การะพัตร
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เพ็ญเพียร ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๖
เด็กหญิงรัตน์ชนานันท์

วงศ์สุทิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงณัฐชา อภิเดช
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๘

นางสาวสิริพิชญ์ ตังกองทรัพย์

้

๒๙/๙/๒๕๑๖
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงธนัชญา ภู่แก้ว ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๐

นายมนัส พลจันทร์ ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๑

นางสาวรุ้งตะวัน วรนุช

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๒

นางสุทธิสา เกตุเห่ง ๗/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๓

นางสาวทิพย์สุดา พรศิลศรีอุทัย
๒๙/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๔

นางสาวสุมาลี จุฑาผิว ๖/๕/๒๕๒๕ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๕

นางสาวจิตลดา รักน้อย ๗/๙/๒๕๒๕ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๖

นายปยบุตร เปาสมบัติ
๒๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๗

นางสาวปยะมาศ แผนสมบูรณ์
๑๒/๗/๒๕๓๐

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายชาญวิทย์ คงเปย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงบุษบา ชาววังค้อง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ แสวงหา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายภูริทัต สุขไกร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายเอกภูมิ เอียมบุญอิม

่ ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กชายอภิชาติ ช่างเรือนกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กชายวัชรพล บริสุทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดมาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กชายราเชนต์ แสงหิรัญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายปรมัตถ์ คำหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปานเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีสุขสาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงอัมริสา รุ่งกิตติศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงกมลฉัตร สำเร็จทรัพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงฐวดี เสือขำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงสุวดี แห้วเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายกายสิทธิ

์

นาคแสงจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กชายอวิรุทธ์ จ้อยศรีเกตุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายพลพล ร่วมกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงลักษมี เชือเพชร

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายเกรียงไกร พงษ์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายธนกร ทองเนือแปด

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายกฤษกร หาดแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทิมเทศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงอภิญญา เจริญโต๊ะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายกรวิชญ์ บัวขาว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายภัทรพงษ์ พันแตง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายสุรเดช ทองมูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เพชรดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงศรัญญา วงศ์ศรีชา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงอภิสรา พุทธสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายวรากร โกสินทร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงอรัญญา ต้นเนียม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กชายธนา ศรีคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ปานเพชร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายธัชนนท์ พรหมวงศา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงณัฏฐกมล จงศักดิสวัสดิ

์ ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงณัฏฐา เพ็งเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงสุพรรณษา วงษ์แก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทับศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงชาลิสา โพธิศรีทอง

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงพรพิมล วงษ์ราช
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ โตรุ่งโรจน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายภานุพงศ์ วิเศษสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายวาริช คลองน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงรินรดา ตันพิพัฒน์พงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงวิรัญญา โพธิทอง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงสิริกร แต้เจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงอภิญญา บุญอำไพไชยกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายจิรสิน เพิมพูน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายณัฐพล หอมไม่หาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กชายศักดินรินทร์

์

อุ่นคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงฐิติมา ภู่พัก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงสุมินทร์ตรา ทีปะลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายธนพนธ์ สารศาลิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงพัณณ์วดี ธัญญ์เดชาสถาน
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงกมลวรรณ มาตรวิจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายคุณานนท์ ตังจิตต์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่อุ๊ย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงชัญญา ปรีชาพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงแองเจลิน่า อวี ชิง โต๊ะ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กชายสุทธิรักษ์ ปานเนาว์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงนพรัตน์ ไพศาลภานุมาศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงมาริษา ดอกกุหลาบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงกรชวัล จานเเก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงชลรัตน์ ศรีวลีรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สุดใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายกลวิชร ถาวร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พทธสอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงกฤษณา นงลักษณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงจุธาดา ทวีศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เทียวพันธุ์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงสุรีย์วรรณ ชะเอมทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายตรีวิชญ์ เหมือนแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายพุทธิพงศ์ บุญอำไพไชยกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงเขมิกา ออเพ็ชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กชายเพชรปกรณ์ ช่างเรือนกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไวยเนตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กชายธีรภัทร สืบพลาย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายอมเรศ นิธิวริกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๘

นางสาวจิราพัชร ศรีเหรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายนพพล ทัพใจหาญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงธัญญาพร ปนกุมภีร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายศุภกร เขียวเซ็น
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๓

นางสาวธิดาวัลย์ สุขสม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๔

นางสาวอลิศา มันคงดี

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๕

นางสาวอัมพิกา เจริยวัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๖

นางสาวมารยาท รักสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๗

นายกฤษฎิทิวัตถ์

์

ใจกันธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๘

นางสาวอภิชญา เพ็ชรไม้
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กชายฉัตริน เก็จมะยูร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๐

นายสุธีร์ภัทร์ ฉิมสอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ยอยรู้รอบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงพรรณวษา พลายยงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงพิมพ์บงกช ปนอุดมพัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงวิภาพร วงษ์น้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงอรปรียา อุ่นใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงไอรดา
ล้อพสุภิญโญภาพ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

ภาษิต

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงโสรวรรณ สรหงส์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงภานุมาศ นำใจดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงอภิชญา สว่างอารมณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงอรจิรา เหมือนแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงพัชราภา วงษ์กัณหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงภัสมา โสไกร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงมยุรา สิริไพบูลย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงปาณิสรา ผ่องโชค
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงรัชนีกร โคบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กชายชนินทร์ ยาดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงลลนา ขำบางเลน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๙

นางสาวพัชราภรณ์ แช่มโสภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๐

นางสาวปนัดดา พ่อค้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๑

นางสาวปาริชาติ นิมเจริญ

่

๒๖/๗/๒๕๓๕
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๒

นายภานุวัฒน์ การะเวก
๒๔/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงสาธิดา ศรีภุมมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงปุณยนุช หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงผกามาส นักฟอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงวริศรา เปยปาน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงกาญจนา ท้าวนาม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงมุก มันทอง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงขวัญชนก เพ็งนอก
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กชายอาธิป เปยปาน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงณัฐฐธิดา ฉิมวัย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงชลธิชา โสภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๕๑

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายตะเล ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายเจษฎาพร ใบบัว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายณัฐพล สนิทบุญ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายเมฆา บุญนำ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงมด ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายธนเทพ ปทุมสูตร
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงกรกนก ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงธัญชนก มหาเมฆ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงอพัฒรา วิชัยวงษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ส่งอิม

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงปานระพี ทองแม้น
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณพุ่ม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กชายเดชเดชา เจริยโอภาศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กชายภูริณัฐ สำราญมาก
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กชายพิทักษ์ ห้อยมาลา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กชายชวัญชัย นวลดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กชายวรวุฒิ หมืนกาญจน์

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กชายนัตพงศ์ สังวาลทองดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กชายปุณยวัจน์ เตียะเพชร
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายศิวกร แซ่จึง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงกรกาญจน์ นิลโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แร่เพชร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงวริศรา ไพรวัน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช อาจคงหาญ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงพัชรพร เอียดพระพาย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กชายชนะพงศ์ มังคง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายธนชิต ประสาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กชายนรินทร บานเย็น
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กชายวศีน บุศรา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กชายศักดา เนตรสว่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กชายชยณัฐ บุญมาดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กชายพันธรักษ์ อยู่ขาว
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สนิทกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงวิพา บำเพ็ญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เอียดพระพาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

หลังโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กชายรพีพัฒน์ นาคเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กชายพีระเทพ ชาวดอนคูณ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายศิวพงษ์ สังข์มณี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายภัทรพงษ์ โฉมงาม
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายธีรนันท์ พูลสมบัติ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายสุทัศน์ ศรีภุมมา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายพีรภัทร ปรีเปรม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายชยางกูร ยังอยู่
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงออมสิน ประจิสัง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงทิพสุวรรณ โสไกร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงทรัพย์กมล ภู่สำเภา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงทักษพร สระศรีสม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงสุชาดา สังข์ชาวใต้
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กชายกฤษฎี พันธุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงเขมรัตน์ นิลเปยม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ พูนผาด
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กชายนิวัฒน์ เหน่งเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กชายอณุชัยเทพ ศรีคำน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงนันทกานต์ กันนุลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหล็กงาม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงกัญจนพร ฉิมวัย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงศรัญญา แจ้งสว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๒
เด็กหญิงพิมพรรณดาว

มูลมา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงศลิษา ขวัญแพร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายวรพล เซียงฉิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กชายธนากร แก้วบัวดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ แก้วบัวดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

นิยมนาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กชายจักรพันธ์ คำสังวาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงภัทรพร ทุมทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดโภคา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายชลนาถ ไหลกูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีภุมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายศุภวัฒน์ อุ่มสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายธนพล ไกรทาสี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่มสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กชายธนภัทร ฝอยทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กชายธันวา ใจมัน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กชายธีรยุทธ จิตผ่อง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กชายวรัญชัย เชือบุญมี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายอนุชา นุชดอนไพร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายองศา ดียืน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายอภิวุฒิ โสมโสภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ด้วงไทย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ วุฒิโชค
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายปยังกูร เทียนทองคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงกรรณ์ธิมา บัวศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงกุหลาบ ตะวะนะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงชนัญดา สระศรีสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิศรีทอง

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงพิชชานุช แก้วบัวดี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงพลอยไอริณ บุญสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แสนทิตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงวิจิตรา มังกร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงวรนุช พิกุลทิพย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงอลิษา แก้วมณี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มีประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงมัณฑิตา ลิมฤดี

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงนภสร พันธุ์เสือ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายภัทรกร ประสิทธิเขตกิจ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ตุนสมจิต
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กชายเปนเลิศ เลิศสีดา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายศุภฤกษ์ เสียงดัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายชยพล ศรีสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มันจงดี

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงพิชญธิดา แยกผิวผ่อง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงภรดา พู่พงษ์พันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กชายเตชินท์ มนตรีวัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายณัฐพล ชอบสะอาด
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงนิธิวดี สมาพงษ์
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงปนัดดา แบ่งเพชร ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงพัชรา มิงขวัญ

่

๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูลทองคำ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายสิริราชย์ นำใจดี
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงสุนิพร เลียนเพชร

่

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สร้อยผล
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงพิมลพรรณ สามงามยา
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กชายวาทะดา วาทะดา
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายวรวัฒน์ ห้วยกระเจา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายธีรัช คำหอมกุล
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงวิภา แคนเพชร
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ซันแลนด์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงชลลดา ใจบุญ
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กชายกรินทร์ สมาพงษ์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ ขุนเสวย
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงสายธาร สมบูรณ์
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงกนกอร คำหอมกุล
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายจินดามณี วันดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงธีมาพร เบ้านาค
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงเกศธิดา ไกรเพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กชายธนพล นาคเด่น
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงสุชานาถ สมบูรณ์ดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กชายสถิตคุณ นวลพินสกุล
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงฟาใส จิตรอุดม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กชายพงษกรณ์ ศรีบุญเรือง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสนชา
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายกนกพล นำใจดี
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กชายสรยุทธ เทียนกระจ่าง
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงดวงกมล สีมาส่งเสริม ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงชลธิชา กำแพงใหญ่ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงเดือนฉาย แทนเพชร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงปยพร แสนชา
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กชายกรฤทธิ

์

สงวนสัตย์ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงศศินิชา บุญเครือ
๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงสุขุมาล เลียนเพชร

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายจักรพงษ์ แอบเพชร์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กชายเจษฎา สุทธิสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงปยฉัตร จำเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายภูริภัทร มนตรี
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงเกวลิน แสงหิรัญ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กชายประกิต สังฆทิพย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กชายธีรพัฒน์ คงสินธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กชายจิรายุ บองเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายเฉลิมโชติ เปรมศิริพัฒน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กชายธนดล กอดสอาด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายคุณากร แร่เพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กชายอดิศร ยาดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ สวยดูดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษาศิลป
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กชายอนุวัติ ยอดสะอาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายณัฐพล ปานดาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กชายเวชพิสิฐ สุนทรวิภาต
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายก้องภพ เดชใจทัด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายอัศวิน จินดารัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายอนุชิต ใจโอบอ้อม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กชายกอบบุญ สีบัวดก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายนพรัตน์ คล้ายมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กชายเจษฏา บุญเสียงเพราะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กชายฐปนวัฒน์ เครือช้าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๐ เด็กหญิงอนัญญลักษณ์
อันใจใหญ่

๋

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงธีรดา ยาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงอริสา ศรีสุธีวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา แก้วบัวดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงปวรวรรณ อินทร์มณี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทราโอฬาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงกนก ทุ่งคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงนิติกรณ์ ผิวเกลียง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงกชกร ชาวเวียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงอรอุมา คุ้มตะสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงวันสิริ จันทร์ใจดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงภทรพร ยาดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงณฐิชา เอียมจัด

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ พันธุ์รู้ดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กชายกฤติกรณ์ ผิวสงคราม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายศุภชัย จันทร์ใจดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายนภดล กอดสะอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายธนาวัช แลเพชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายศักดิชัย

์

อินทร์หลวงดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายสาโรจน์ เหลือมเพชร

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๐
เด็กชายปรัชญานนท์ ศรีคำน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงปวีณา ล้านใจดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายไชยภัทร บัวคำปอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายธีรพงษ์ ม่วงเถือน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายสายฟา โสมสุพรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงพัดชา แก้วสำราญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รูปคมสัน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายธีรภัทร มากระจัน
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงฟารุ่ง กราดทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงธิดา สรนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงอ้อมจันทร์ ชูศรีจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ชูศรีจันทร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงฐิติพรรณ บูชารุจรดา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงณัฐาพร ดิษฐกระจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กชายมนตรี ทรัพย์ละออ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๑ / ๒๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รักราษฎร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กชายสุรชัย ฤทธิมะหันต์

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ตรีสาร
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กชายธนภัทร ปนกระจัน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายชินพัฒน์ ชูศรีจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงทัศสินีย์ สืบด้วง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กชายธีระเทพ ทิพย์กองราช
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงนิภา พรหมสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ อำพุทรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายหัสนัย รักน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงนรีรัศม์ แซ่เจีย

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงพบพร พิทักษ์วงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายวิสินาคาร ปนแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายประจักษ์ สุพัตตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงชนาภา อำพุทรา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายณัฐชนน สงวนทรัพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงพัชราภา เปยวนาลาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงพนิดา เอียมสอาด

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิประสาท

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายกัลยกร จีนกระจัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายจักราวุธ ชูก้าน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายพงศักดิ

์

พระมะหาโพธี
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายรัตนบัลลังก์ เสนาผัน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายสมเจต ออเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายนพดล หงษ์เวียงจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงทรรศนีย์ มีทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงพริมพรรณ ดำทนจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา แจ้งโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงนฤมล หงษ์เวียงจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีโปดก
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงศศิวิมล เมืองแก
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงนันทิกา ประกอบธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา สุวรรณประทีป
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงวิลัยพร ศรีธร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายเจษฏา ดีรักษา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายดรัณภพ นามวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ปาลพันธุ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงฝนทิพย์ ปาลพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงมารีน่า ระหัส
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายฉัตรชัย หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงนิตยา เมืองแก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายนพเก้า คำมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายธนภัทร เขียนดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กชายศักรินทร์ วงษ์จันทร์ศรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กชายพิเชษฐ์ บาร์เปย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กชายปญญา หงษเวียงจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายสมชัย ช้อยระยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงสิริพร สร้อยมาลุน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายบุญธรรม เลิศวิชญถาวร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กชายฆโนทัย อาจคงหาญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กชายปยพงษ์ ศรีงาม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงพรนภา ผิวผัน
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงแพรวา ลาวทอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงกัญญนัช หงษ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงสิดาพร บุดดาเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญมา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายวรานนท์ ภีรัตน์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายระ หม่อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงพรรัตน์ มังมา

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายศักดิพล

์

หงษ์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายโรจน์ฤทธิ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สอดศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงบี บุญมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กชายภารดร คงสมบัติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ทวีศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงอนุษา มิมะรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพูล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายณัฐภัทร หนูทอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิทอง

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายมงคลชัย คงม่วง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๓ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายวงศกร ศิริยานนท์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงเพชรสา ยศวิชัย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงภัทรพร รักอู่
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงปนัดดา โรจน์บุญถึง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ประวาหะนาวิน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กชายกุลบุรุษ อภิบุญอำไพ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บริสุทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายกันต์ดนัย ปทุมสูติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายสราวุธ เหรียญมณี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงกุลปริญา ปทุมสูติ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงอชิรญา ศรีวิลัย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา พันธุ์ใย
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายภูมินทร์ ทานะสิน
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายนริศ ขุนเสวย
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กชายอดิเทพ เวียนเทียน
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงอาทิติยา เล่าทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายกันตวิชญ์ แก้ววัน
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีเหรา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายปติราชย์ สังข์พระกร
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงอัจฉรา หวังกลีบสุคนธ์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงกิรณา ทรัพย์อาภรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงพิชญ์ศิณี สืบบุก
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงสุธาลินี ศรีเหรา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กชายณภัทร การะวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงนรีกานต์ จรเข้
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงปริณดา สีสองห้อง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงอรุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงสุจิตตรา มันมะโน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงกรณัฐ อ้อยทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงยศยา สระทองแฝง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วบัวดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงแพรพิไล อ่อนคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงอัมภิกา โซคากุ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายรวิพล ณรงค์ทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ พุ่มอิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงศรุตา แซ่อึง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงรุ่งรวี ประทุมสูติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายศุกลวัฒน์ เนียมหอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายศิริชัย แตงสุก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กชายชัยกิจ เอียมศรี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงมณีกาญจน์ ขำดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กชายฐาน์ณัฐ อภิอัครจิรนนท์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายกิตติคุณ ชาเบ็ญจา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงนฤมล สังข์วรรณะ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มีนิล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงมุกมณี ดาวกระจาย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายกิดาการ พลเสน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา มณีอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงพรประภา จันทร์ใหม่มูล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายอดิศร โพธิเบียศรี

์ ้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ทองนุ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เอียมสำอางค์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงอดา โมหะเหม็ด
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงกุลวดี ศรีเหรา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงพิมพ์นภัส ศรีเหรา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ มากสมบูรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงวัณณรัตน์ ชัยมณีการเกษ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กชายอัษฎาวุธ นาลีรัก
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิพูล

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กชายเพทาย เอียมศรี

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ เซียงฉี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงธิธาราภรณ์ กิจสติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงณัฐชา ฉำแจ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงนำเพชร มากระจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงชลดา โพธิทอง

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงสายธาร คงคา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงจตุพร วงษ์สุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงจิตตมาส มหาวาที
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงชลันธร ศรีภุมมา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงริญญารัตน์ ธนศักดิอัครโชค

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงเบญญาภา ผิวอ่อนดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สังวาส
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กชายธนกูล สังวาส
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กชายภาคภูมิ แผนสมบูรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงจิราภา กล่อมกำเนิด
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมทวนลม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงนันทกานต์ รอดหงษ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงจิราภา ผิวชะอุ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ สาดา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายพศวีร์ ดาบธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรวิเชียร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เกิดพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงณัฐสุดา ดาหนองโดก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงกมลชนก วีระเสนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงสุภัสสร แสงสว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กชายกฤษณะ ฮวบศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายกวินภพ แซ่ตัง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กชายวินิจ หอมเนียม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายพชรวรรษ ศรีกัลยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงกัณฐิกา ช่วยสงคราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงเอือเอ็นดู

้

รูปคมสัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงอชิชา ทองคำดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงนันทิมา เกสทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายวรวุฒิ หินลอย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงเมธินี บุญทิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงธนาภา เซียงหลิว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กชายวิชยุตม์ กาจินะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรแปลง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายทรงวุฒิ ฉลาดลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงมัฆวารินทร์ นักจะเฆ้
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงธัญชนก เบ็ญจวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายธีรภัทร อาจคงหาญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายชนะภัย ขันโท
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายวีรากร ผิวอ่อน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงพรรฐิดาภร สร้อยเกลียว
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงพัชชา สาระสาริน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีเหรา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงอทิตตา คำภัยวงศ์พิทักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรีหว้าสระสม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงนลินนิภา แอสมจิตต์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงรสรินทร์ อาจคงหาญ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กชายจิรภัทร สำราญมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กชายอนนต์ ม่วงน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายคมกฤษ เปรมไพศาล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายพีรภัทร ไฟเขียว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายอัษฎาวุธ โพธิงาม

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงดารารัตน์ ลินทะเล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงวีรนันท์ ชูก้าน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงชาลิสา วังงาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงสุธานารถ รักอู่
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา โสวัสสะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ซาเสน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กชายศิรภัทร แก้วบัวดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงมัลลิกา สูงเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงนุชนาถ ไชยทัพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงกฤติยา ด้วงสงค์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายธนเดช เตียงนิล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงธิดา จันทร์ลีลา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายปารมี แก้วสระแสน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กชายพีรวุฒิ โชติสกุลธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงณัทกาญจน์ เคนงาม
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีเหรา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงมรรษมน ฟอนรำดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงวรินทร์ ดอนไผ่มี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ขวัญเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายศรัณย์ หนักแน่น
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายศิวกร แผนสมบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงสรัญญา ประจักษ์ทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงสุชานันท์ บุญยเกตุ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสำราญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงชนกานต์ สว่างแจ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา นาคสัมพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงณัฐวิภา โพธิทอง

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงณิชากมล ถีระแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กชายทรงพล ขุนไม้งาม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงธนัชพร เปยมสาคร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กชายนภัทร สียอดแส
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กชายนิธีรัตน์ นิลสิน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กชายปรมินทร์ ทองหยาด
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ชัยศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายภคพงศ์ สำแดงเดช
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กชายวีรยุทธ หิตะคุณ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงศศิภา คงหอม
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงศิรดา ริดพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงสุทธิดา รอดหงษ์ทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ไชยคีนี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายอนุชา สุวรรณดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายอรรถพล หอมหวาน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงอรัญญา กวานห้อง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กชายอารักษ์ รัตนปญญา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายจิรณัส ศรีทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ มีประกอบ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงณฐพร เจียมบรรจง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายณภัทร ศรีภุมมา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายธนากร คำภาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายนฤดม มูลทอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงบุณยานุช สาคร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายปกรณ์ เปาริก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงปพิชญา ประจักษ์ทรัพย์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงพิยดา ยังจอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงมนทกร อินทา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงธนพร อินทา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงเย็นเย็น  
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ ศิลาโรจน์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายศิวกร อาจคงหาญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายสว่างชัย แก้วสระแสน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงสุพรรณพร แซ่ไหล
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงสุมนตรา ยอดปราง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กชายอธิศ แก้วบัวดี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายกนกพล พรหมาสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายกรวิชญ์ พิมพ์อากาศ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงจุฒามาส ลีสุขสาม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงชนิดาภา พันธุ์ภักดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายฐานวัฒน์ ธิติพงษ์ชัยกุล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายธนกร เลิศดรุณาณัติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายธนรักษ์ รักนัอย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ รักน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงพรนิภา รักศร
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงพิชญาพร สุขสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ รุ่งเรืองศรี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา พันธ์จันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงภัทราพร แพงหนู
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ แพงหนู
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายเวชพิสิฐ ปานนิล
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงศศิวรรณ รัตนสุธีศรีสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายสิทธิชัย เอียมสุวรรณ

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ศิริโส
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงสุภาพร อำพุทรา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงอภิชญา โพธิศรีทอง

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงอิสริยา อินทร์ดา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายปฏิภาณ สุขเจริญนุกูล
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ประทุมทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กลินดอกแก้ว

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงพรชิตา บุญวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีพุยเดช
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีเหรา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กชายพัสกร ศรีเหรา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงปยะวรรณ สว่างศรี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงภัทรอัปสร เพชรทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงจิราพร คันศร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงศิริประภา สุริฉาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงสุพัตตรา นาคศรีโภชน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายปุณณวัฒน์ อุยนันทพิทักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายธนชัย เหมลี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงศรัญญา ทองยิม

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงนิพาดา นาคลำภา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงณัชชา แซ่ลิม

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงไปรยา สุดคุณ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายทรงพล มากระจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายชัยกฤตย์ ชัยสันติธรรม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงสุพิชชา จุมพรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ เรืองรังษี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กชายอานัส จันทรศิลปน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงชลิตา โพธิเงิน

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายอาทิตพงค์ โพธิเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายไชยวัฒน์ กาญจนพัน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงชืนกมล

่

สงวนวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บริสุทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงเจตสุภา หงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงธนาวดี พรมเพียงช้าง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ แผนสมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายณัฐพล แก้วสระแสน
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ แอบเพชร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงนุชนาฎ อาจคงหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงนุศรา จันทร์ฉาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ แผนสมบูรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายนันทกร พ่อค้า
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงฑิตยา ธารมัติ

ี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายประเสริฐ อินทร์โกษา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงภานุมาส ปานเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายวุฒิภูมิ นามนา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงสุนิศา ลีสุขสาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ภมรพล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงเสาวณิชย์ แจ่มกระจ้าง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงศิริกมล หาดนันต๊ะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กชายศิลา สร้อยทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงวรกาญจน์ ซ้อนเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สืบศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงพิชชา สมพรสุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายกฤษณะ กลินภักดี

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กชายพงศกร สุขสม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายชโยดม ช้อยเชือดี

้

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายเจษฎาพร สุพัตตรา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงกมลชนก พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจช่วง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จาดฉา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายอภิวิชญ์ ชลาลัย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายภูริณัฐ ทองอิน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงกานต์มณี สังข์ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงศศินา รอดยอดสร้อย
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงนันทิดา ปานนิล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายจารุวัฒน์ รอดเพชร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงสวรส นวลฝาย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายกรกฤต นกดำ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายกฤฐิพงษ์ ปทุมสูติ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไฝเพชร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงเกวลิน พันธุ์ผูก
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงชมพูนุช จิวัฒนไพบูลย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ว่องสวัสดิภักดี

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พานขันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายทัพฟา คำมาลี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายธนภัทร นุชเพนียด
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายธิติวัฒน์ บุญจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ เปาพันธ์ดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงทศสนีย์ สังข์วรรณะ

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายปญจวุฒิ ครองยุติ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายพัชรพล ลิมพงษ์สวัสดิ

้ ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๑ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายพิทวัส โตแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายเมธัส เรืองสมบูรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กชายรชต ศิริวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กชายวิเรนทร์ บุตรโท
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

กล้าเมืองกลาง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงสุปริยา อินทรสาลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีภุมมา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายอรรถนนท์ ภักดีวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายสุรพงษ์ สอิงทอง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กชายวัชรพงษ์ นนทริ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงอภิญญา ภูฆัง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๖
เด็กหญิงวลักษณ์นันท์

อิมทอง

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายวัชรพล แปนเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายวีรชิต อยู่แปน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายกวีพงษ์ แย้มอาสา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงปณิตา เอียมบุญอิม

่ ่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กชายธนภัทร เกิดโภคา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงธนพร ประทุมเกตุ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงศิริขวัญ แสงพระจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงกนกขวัญ หอมทวนลม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงพรทิวา โสไกร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เหมสุข
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงชณัฐฎา นพคุณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ พงษ์ธนวิจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายณัฐพล จันทร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายปรเมศวร์ แซ่เล้า
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงษ์พยัคเลิศ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ไข่อำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงขวัญพิชชา ดวงแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายมงคล หมากปรุง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายธนภัทร กสิกิจพาณิชย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา เชยล้อมขำ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงอโนชา โนรี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กชายกษิภัท เมธาวุฒิภัทร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นนท์ช้าง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กชายมงคล สำราญมาก
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อรุณแสงศิลป
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงสมฤดี ปนเหน่งเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายณัฎฐนันท์ ทับมนเทียน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงรินรดา โพธิศรีทอง

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงชาลิณี สาระสารินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงจันทกาญ ศรีวิเชียร
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายกอบกาญจน์ เชือวงษ์

้

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิทอง

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงภัคสุรีย์ แหวนเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงธิดา คำชู
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บริสุทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อยู่แปน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงธัญระดา เข้ดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ใจบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายตะวัน ฉิงทองคำ

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงสุธิตา ด้านเนาลา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล เอียมสอาด

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงสุภัสสร บุตรเพ็ชร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กชายธนโชติ กันต์พงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กชายธนโชติ ไตรสังข์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงวรนุช วงษ์กัณหา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กชายนันทนัท นุชระปอม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายก้องฉัตร ผะสมเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงศินิทรา นักรบ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชีพนุรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงปริชญา โพธิทอง

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายโชคดี อภิชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ งามดี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงจิรภัทร ทัพภูมี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายทรงพล ศรีภุมมา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงทิวาภรณ์ เพ็ชรนิล
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงญาตาวี นาดำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายกฤษฎาณธี คำแดง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงธารนำทิพย์ ม้าวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงนภสร แต่แดงเพ็ชร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายชนาธิป หนองบัวดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงสิริกัญญา กาลวัยร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงอรนลิน ธรรมภิธิ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายจิรัฏฐ์ ใจตรง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงนุชนาฎ แซ่ว่อง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กชายจิรายุ ใจตรง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายภานุพันธ์ ทองนุ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรรณเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายรพีภัทร ตะดวงดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงชลธิชา ปนกุมภีร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กชายจิรสิน นุชกระแส
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กชายธีระยุทธ แซ่ปง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กชายกล้าณรงค์ ภักดีวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายทฤษฎี อินทรีย์วงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กชายธนกร พิมพ์อุบล
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงไอริสา ใจแปน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงณัฐพร กุนาวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กชายผดุงเกียรติ ภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี ทองโต่น
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายคนัสนันท์ สืบเรือง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงแพรวา ริภูนนท์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายพสกร กาหลง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายจักรภัทร ฆ้องบ้านโข้ง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงจิรวรรณ ริดพันธ์
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายชาคร รัตน์ทิพย์
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงอโนชา แก้วม่วง
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงทิพย์มณี เขียวมีชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายปรัญชัย ทองนุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายนพรุจ ยิงยวด

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงปุณยาพร โตแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงนภัสสร ริดพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อนุตโต
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กชายพิพัฒน์ จุมพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายธนดล ฤกษ์ดี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายธวัชชัย รุณรู้รอบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงพัสธร คล้ายสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงสิริวิมล ช้างเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายคฑาวุธ มีสิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายบรรณวัชร ผาสุขมูล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี มีสินทรัพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายศักดิณรงค์

์

มะโนรมณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายศุภกิจ อาจคงหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงสโรชินี แววศรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงนภัสสร ปญญารชุน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ประเสริฐจิต
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กชายฉลองราช กาหลง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงนพวรรณ เดชดวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เจียกสอาด
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายธนพล ริอุบล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงปาลิตา คำภาพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงอวิกา คลังมณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เปนคงสุข
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงฐิติมา เกิดสมบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงวรัญญา กิมสาตร์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงปุษยา พิกาศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายสฤษพนธ์ มาลาสาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงนันทวัน แก้วกล้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงสินาภรณ์ จำปาทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงอรวรา สืบส่วน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดแจ้ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิกาศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงสาริกา การะเวก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญสูงเพชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กชายพีรพล กุจิรพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กชายสุรัฐภูมิ หารนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กชายภูวดล มูลพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายวรากร กัณศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายธนกร ชัยติสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๖

นางสาวณิชกานต์ ริดพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กชายดนัย มีสายญาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายชินวัตร คล้ายคลัง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ รักรุ่ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วเลาขวัญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายธนกร โรจน์บุญถึง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ รอดเปา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายนพดล อ่วมเสือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ รักษาสุข
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายธีรกวิน ทาทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กชายธนภัทร ทองเหม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กษิตินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงทัศนียา สมรศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงอธิชา ตันสุวรรณรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ อาจคงหาญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงดวงพร คล้ายนาค
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กชายอิทธิพล แร่มี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงฐานิตา โพธิพิกุล

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายธีรภัทร อุบลแย้ม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงลัลนา ศรีชาวนา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายนครินทร์ ปทุมสูติ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายกฤษฎา ใจเก่งดี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายสุรเดช สืบดา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กชายวุฒิชัย ปนแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กชายฐิรวัฒน์ อาสน์สถิตย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายปธานิน ใจอิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงพรรณราย ผู้มีทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีเหรา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงปานระพี อาจคงหาญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงอินธิรา ปทุมสูตร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงฐาปนีย์ ภูศรี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงวิณัฐตา แผนสมบูรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงสายธาร ทองศรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงนภัสสร ธนวัฒนพงศ์ชัย
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา เพิมสุวรรณ

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๓
เด็กหญิงบุญญาพิชญ์ ปทุมสูติ

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงพัชรีพร อบทม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กชายพรหมเมธี อุโบสถ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายศักดินันท์

์

สมประมาณ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายธนภัทร ศรีทองกูล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีเหรา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงเทพอรัญ ทองเรือนดี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แร่เพชร
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงปพิชญา ศรีเถือน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงอนุตตรีย์ กลันใจดี

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก ตีเทศ

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กชายพีรวิชญ์ แพงน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ สุขจิตโต
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ สุขมูล
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กชายสิริภพ หลักเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงกนกพร ใจบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงฐิติพร แผนสมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงชญานันท์ เชือดี

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายจีรพัฒน์ ยอดอานนท์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายประดิพัทธ์ ปทุมสูติ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รูปขำดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปทุมสูติ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายยุทธภูมิ ปรีชาพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แวดล้อมทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงสุภัทร์ธิดา เปยมสะอาด
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายนิธิพงศ์ แซ่ลี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายธันยบุรณ์ วงษ์ชัย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงพรประภา เขียวลี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายรัตนชัย เชือเพชร

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงเมธาวดี บุญส่ง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงชนัญชิดา เชือรุ่ง

้

๓๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงกรวรรณ ปานอำพันธ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงสุพิชชา แก้วสุกใส

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กชายธนทัต ต้นเนียม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายพจชรดนัย สืบศักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กชายภาคิน สำอางตา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ดายใหม่
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงฐิติพร แผนสมบูญ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงธฤษวรรณ เจริญมงคล
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงญาณิศา โชระเวก
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงกมลพัชร โพธิพิกุล

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงปทมพร สุโขทัย
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงสุชานรี วอไวว่อง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงธัญญพร ทับทิมศรี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงญาณิศา เจริญโห้
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงนันทิยา ปนงาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงสุวิมล สืบพลาย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายสิทธิพล เอียมอินทร์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายอิสรานุพงศ์ คนคำแหง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ สืบดี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายประกาศิต ทองแอ๊บ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายพุฒิพงค์ สืบศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงพรพิมล ใจบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงจันทกานต์ โคนาบาล
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๗

นางสาวนัตชานันท์ แสงตะวัน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ เมืองแทน
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายณัฐกฤต เชือวงษ์

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ หงษ์ศรีจัน
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงปณฑิตา แผนสมบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายพานเพชร ก่อเกียรติตระกูล
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายธนาคิม พรหมชนะ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายนภสินธุ์ โพธิศรีทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายธนดล เนตรสว่าง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงอาทิตตา เหมลี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา กองม่วง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ แสงหิรัญ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงปาริสา อินอำนวย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ฮ่มปา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงเบญจสิริ แก้ววิชิต
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ทศพรพรหม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงปานชญา สวยค้าข้าว
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงมายริยา เขียวผึง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กชายธีร์รัชพล คจิตรนพฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายธนภัทร บุญคุ้ม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงปนิตา ชัยสงคราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงณิศากร เจียมอยู่
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายธนชัย เอียมสุวรรณ

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงธาราเพชร กรึกกรอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร ไพโรจน์พัฒนกุล
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร หวังสันติ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงกนกนิด ประดิษฐพงษ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายกลยุทธ์ พวงพัวเพชร

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ แก้วกันเนตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทธิหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กชายนรวิชญ์ อาจคงหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กชายศิรภัทร์ ปนกุมภีร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กชายปญญา พิมพ์พันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายภูริพัฒน์ คงประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายกัณตพงศ์ พนม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงธนพร สืบศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงธัญชนก วัชวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงจิราภา ศรีเหรา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงทยิตา ศรีภุมมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กชายนนทวัฒน์ วิบูลณ์กุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กชายวรายุทธ์ ห้อยมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ เปาทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กชายเจษฎา โพธิทอง

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายธนพัฒน์ ปนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กชายสรวิชญ์ ไกรทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงนริษรา ศรีเหรา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๓
เด็กหญิงดวงหทัยชนก

สุขธูป
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ สืบด้วง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สืบเนียม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ใคร่ครวญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายเดชาวัต สีหาคม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กชายสัณหณัฐ เจริญผล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ มีภาษี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายกฤษฎา จันทร์สวาท
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายภาคิน เชืองาม

้

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ สืบนา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายสหัสชัย ใจบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ถอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงวรรณวิศา โพธิแก้ว

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงมานิสา คล้ายสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายนันทกร เทศาราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงอภิญญา สินประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงธิติกานต์ เหลืองรุ่งทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายนิติศักดิ

์

แสงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงธัญวลัย แก้วสระแสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ศรีเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายนัฐพล นนท์แก้ว
๒๓/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พิมพ์พันธุ์ดี
๑๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงณัฏฐิดา สิงห์ทอง
๒๐/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงบุญฑิตา ทองกลัน

่

๔/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงอุษณี นนท์แก้ว
๒๕/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงศาตพร กุลวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงณัชพร นาเมือง
๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงณัฐิดา หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายพาสกร แก้วเวียง ๖/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กชายนรภัทร ศรีบัวคลี

่

๑๐/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงบุณยวีร์ นิมนวล

่

๔/๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงพรรณทิวา หันตุลา

๑๗/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงพิมพาดา แสงอาทิตย์ ๔/๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงนพมาศ ศิลาดี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา ปุริสา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สิงห์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายไกรวิชญ์ แสงหิรัญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๐

นางสาวศรีนงค์ ศรีท้าว
๒๕/๙/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงฐิตาพร วงษ์สกุลดี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายนครินทร์ ทองบ้านโข้ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กชายสิทธิชัย อยู่หลาบ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กชายกฤษณะ วงศ์สกุลดี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ แผนสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายศิวกร พันธ์เณร
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายสุรบดินทร์ เชือจีนดี

้

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายนำพี

้

ล่านาลาว
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กชายภูมิภัทร นิยมทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงนริศรา โสภาสพ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงสุพิชญา ดลสถิตย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงปวีณา สุวรรณดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงปนัดดา โรจน์บุญถึง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ พุ่มบางแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงปุญญภัทร บุญยเกตุ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงธนพร วงษ์สนิท
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงธีราภรณ์ บัวทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายวุฒิชัย สายกระสุน
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายตุลยวัต แก้วประโคน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายภัทรพงค์ ทองหอม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายวสุธร มโหฬาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายณภัทรพงษ์ บุญเกตุ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายวัฒธนชัย ริมนิล
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายวรายุทธ ศรีเหรา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงกัญญาณี จุมจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงประภาสิริ ปณฑะศิริ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ชัยมงคล
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงบัวแก้ว รักแสง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงวรดา กุลฑา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายธนพัฒน์ อินหอคอย
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กชายจักรภัทร กลินใบ

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายจรัลชัย สีแดงเหลือง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงพลอยสวย บุญบำรุง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายธนา รักอู่
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา รอดเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กชายเกียรติชัย แสงสุข
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ไทรชมภู
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายพัทธพล โพธิทอง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงโชติกา ปนกุมภีร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายธนัตถ์ สุขสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา ชาวนาฝาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กชายนิธิกร เรไร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กชายชยังกูร ปนดัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายรวงเงิน จันทร์นาลาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายรวงทอง จันทร์นาลาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กชายนวดล สุโขทัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงสรินยา ทองหอม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ หลักเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายคงพัฒน์ พวงทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กชายศราวุธ แก้วบัวดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กชายสุวโรจน์ แสงพระอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กชายสหพันธ์ รัตนปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุโขทัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงวรรณิศา สุโขทัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงอรอุมา ศรีทองคูณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ วงษ์สกุลดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงพรพิมล ศรีพุฒตาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงแพรวา เทียนหอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงดวงจันทร์ ศรีเหรา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายภูวนัย โพธิทอง

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายบรรพต แก้วสระแสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายบุญญลิต สุทธิจิต
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายจิรพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงปาณิตา แจ้งคลายคม
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นำใจดี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายปุณณาพัฒน์ สีชาวนา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงปุณยาพร หอมทวนลม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กชายกัษณ อัศวเมฆิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงวิภาวี พลายยงค์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงวริษา สงวนศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กชายพชรพล ศรีจ่าง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กชายรัชตภูมิ จันทร์บุญ
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงณัฐสิรีรดา เมืองวงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายณัฐวัตร เบ็ญพาด
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เข็มทอง
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงภัณฑิรา หลักเพ็ชร
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงธีรนันท์ สมจิตร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ประกอบธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายปยวัฒน์ สีชาวนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ช่างไม้
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา นพกุลวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกศูนย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงรตนพร จันทร์ประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กชายนวพรรษ กลีบทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงสุธิมา จันทร์สวาสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายศิรชัช ตันโตพฤกษ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กชายอัครวัฒน์ ศิริพันธ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กชายธนดล ยืนชีวิต
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กชายพีรวุฒิ เปรมคำศรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กชายนครินทร์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ปรุงใจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายพัทธนันท์ สันติประชา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงฟรียา ฤทธิเอนก

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงปรียา ฤทธิเอนก

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงกชกร บุญมานุช
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ใคร่ครวญ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงสุวัทนพร แก้วมณี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ยิมยวน

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายจักรวรรดิ สุทธิอาจ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายกิจชัย มีคลำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายภูตะวัน สืบนาค
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายมานพ ปรุงใจ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายถิรธนากูล มูลแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายวรากร เปยงเปย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายวีรภัทร
กาญจนชิษณุพงศ์ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กชายศุกลวัตร พึงมนัส

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงนันทนัช ฝอยทับทิม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กชายพศวัต ไกรฤกษ์ไพบูลย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงธมลวรรณ วงษ์แก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายพีรภัทร ปนทองคำ
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายทุติยะ ผิวอ่อนดี
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายชัชวาล ดิษฐแก้ว
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มาลัย ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงเจนนภา แย้มมันคง

่

๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กชายภัคศรัณย์ มาลัย
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กชายศุภกร อ่อนทิมวงษ์
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สุทนต์ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงพาขวัญ มาตรวิจิตร
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงนำตาล พวงมาลัย
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กชายสิปปภาส ศรีบุญเพ็ง
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ โฉมงาม
๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายไกรวิชญ์ จามะรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายพิษณุวิทย์ จันทร์แก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายวชิรพงษ์ วงษ์เครือยศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ มาลากุล
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กชายกิตติพัศ อินทะจักร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงตะวันฉาย อิมรัตน์

่

๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กชายฉัตรชัย พึงศักดิ

่ ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กชายพงพิทักษ์ ศรีสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กชายธนพล วงษ์ศรีทา ๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กชายธาวิน จิตราทร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงอณิสา อินทร์พลาย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กชายพรรษา กร่องกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กชายพิทักษ์ แก้วเขียว ๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ลาแพงดี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงจันทกร โพธิพรม

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายธนพล เกษแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงปาณิศา ดิษฐ์กระจัน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงวิภาดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายสุวัฒน์ เณรจาที
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงภิรดา เหมือนแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายวิศิษฏ์ ศรีคูบัว
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายอนุชิต เทียมจันทร์
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กชายสุระวงศ์ วงษ์เครือยศ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงดวงหทัย จันทมา
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กชายบุญมี จันชัง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายธวัชชัย พรหมเสนา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงพรนำทิพย์ มังคุต
๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ เกิดสุข
๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายทินภัทร รัตนา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายอดิเทพ บานไม่รู้โรย
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กชายนวพล เจ้าท้าว
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อินใจดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คำดา
๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายอินทายุทธ ขอมีกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายปญญา ศรีบุญเพ็ง ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์สุจริตใจ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายสมบูรณ์ กุตพันธุ์
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายรพีภัทร กุตพันธุ์
๒๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายปาณชัย หมวดเชียงคะ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายสุริยวงศ์ ทับทิม
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วตา
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายประวันวิทย์ ศรีบุญเพ็ง
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงอินทุอร ศรีบุญเพ็ง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงกนกนัดดา เหง้าน้อย ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงทิพมณฑา บุญมี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กชายราเชนทร์ แสนคำ
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กชายพรสวรรค์ สังขรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงสุนิสา สังขรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กชายภาคิน เจริญวงศ์ศิริโชติ ๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กชายอังคาร โรจน์บุญถึง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายบูรพา ทานะสิน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมโคตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กชายพีรภัทร ปรางจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงวันวิสา หมวดเชียงคะ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงชญานิน มิตยะสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงสุชาดา วงษ์กัณหา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายนัทธี ก้านจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

บ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายธนกฤต คำเพ็ง ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายกฤษณะ กลัดเฉยดี ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายปยุต ผ่องใส
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายภูผา สุวรรณสิงห์ ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายภูริพัฒน์ นาคโชติ
๒๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งธรรมมา ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงชลธิชา พันที ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายวันเฉลิม เลายีปา

่

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงสุณัฎฐาร์ ศรีบุญเพ็ง
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายสุเมธ สมัคราช
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทร์นาลาว
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงพิมพ์รฎา วรรณโก
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงทิวากร นิรันพันธ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงทิพย์วรรณ สีนวล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงพันธ์วิรา แก้วสว่าง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา โรจน์บุญถึง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายธนพงศ์ เพชรมัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายธวัชชัย หงษ์เวียงจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงเกศสุดา สำราญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายทรงกต อุดคณฑี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กชายบริภัทร อุ่นคณฑี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นามโชติ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงอลิสา นาคทองอินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กชายปณณวัตน์ โพธิศรีทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กชายบัญญพนต์ แก้วประกอบ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กชายจิราภัทร วงษ์สุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กชายจักรพงษ์ พงษ์วิลัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายวิเชียร มาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กชายสหรัฐ นุชสวาท
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กชาย`ธนภัทร ปางสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา ผิวอ่อนดี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ โชระเวก
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงรัตธิกาล ผิวอ่อนดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายชัยณรงค์ ตาลโก่นกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายผดุงผล ผุดเผาะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ เทพประเทียน
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายปยทัศน์ แย้มอาษา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงอรพรรณ ออระเอียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงณัชชานันท์ โพธิศรีทอง

์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ประทุมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงพรรษชล อินทร์อำนวย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายก้องภพ ลิสนิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายวีรชัย แง่พรหม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงปาลิตา หมอยาดี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงวนิดา ชูเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงวิลัยพร หล้าโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงนภมร อารมณ์สวะ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงนันท์นลิน เชียงทอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงศชล พัชรชวลิต
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายศรัณย์ จิวรรจนะศิริ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงจิรัชญา คงธนสมบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กชายศิวกร นิมขันทอง

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายปณวัตร จานทองฐิติ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายพีรณัฐ บุญชู
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงชิชญา โอสถสมบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงพรนภัสสร ฉายแสง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงนำเงิน วงษา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงณิชาภัทร วุฒิชัย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงอาณา สุทธิกุลเวทย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กชายพงษ์กรณ์ กาญจนโกสุม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงณัฐวิภา จาดพันธ์อินทร์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงธนัญญา ปทุมสูตร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงชนัญภัส โพธิศรีสุวรรณ

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงณัชชารีย์ สืบศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กชายภูริช ประชาธนานุกิจ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายอชิระ ปทุมสูติ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงสุพิชญา สุขสำราญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายชาญนภัส ปทุมสูตร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายปญญากร ชาวเลาขวัญ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายธนภัทร แซ่ลิม

้

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายนิติภัทร ช่างเกวียนดี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายกฤฏวรรธ พันธ์จันทร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายสุเมธ ศรีเหรา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ นุชนา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงชนมน เอกวนิชชาญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงสุพิชญา ชีพนุรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงกรวรินทร์ มูลละออง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายสุขุม นนท์แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายภาคิน พัฒลักษณ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงกัญญา เนียมหอม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงบุณยานุช โพธิศรีทอง

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายศุภกร คำไพเราะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สิงห์แก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงสุพิชญา เลิศโกเมนกุล
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ วงศ์วิจารณ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กชายศักดินนท์ วรรณะ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กชายนริศร์ คนทน
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กชายพีรวิชญ์ เทพแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กชายวริศ เจนกิจณรงค์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายโชติภัทร์ ศรีบัณฑิต
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สีทองวัฒนา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงศิริภัสสร กลินดอกแก้ว

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงวริสรา นาคสินธุ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงภัทรกร ปชชา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงเปรมยุดา ศรีเหรา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กชายปาณัสม์ วรรธกวณิชย์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายกรณิศ จันทรศร
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายสิโรตม์ แปงหอม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงพัตรพิมล หงษ์โต
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขุนสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รักราช
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงเขมบุษฎี ตันจริยานนท์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กชายอัครกฤษฏ์ อำพุทรา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กชายศิวัช เรืองแสงทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงโสภณัฐ ตังทีฆกูล

้

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายสุรยุทธ์ บริสุทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงมุกดา ลิมจิตสมบูรณ์

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงกัลยกร อมรสมานกุล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงสถิตาภรณ์ กองม่วง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ วัฒนพิทักษ์พงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงอภิญญา มโนสิงห์สุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงณัชชา มาตรศรี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายชวกร ทรัพย์สงเคราะห์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายราชันย์ จุลโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีเหรา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายคนธ์พงษ์ พลายมีนพเก้า
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กชายทักษ์ดนัย แพงพันธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๐
เด็กหญิงอุษณีญาภรณ์

ถุงจินดา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายกฤติณพัฒน์ มูลวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กชายบำรุง ยิมใย

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กชายธนกร คงศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงกุลจิรา จงใจรัก
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงธนพร เปยวนาลาว
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงรพีพรรณ วิเศษสิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กชายรัชชวินทร์ พัชรเชาว์วัชร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กชายชญานนท์ สุดยอด
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กชายชิติพัทธ์ ธนวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กชายธนกร

วัฒนาไพศาลตระกูล ๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กชายสิรภพ ศรีเหรา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงธาราภรณ์ พุฒิตรีภูมิ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ทัพเกษตร
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีบรรพต
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงกวินธิดา กุดวิเทศ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงสุชัญญา คำตุ้ย
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กชายณัฐวัศ ชูดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายพิพัฒน์ อารยธรรมรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายอัศวิน สมบูรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายพีรณัฐ ตังพัฒนาสมบุญ

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายพชรพล จรัสมานะโชติ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายปุญณพัฒน์ ดอนสระ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงปุณยพัฒน์ รูปขำดี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงจารุพร สระโจมทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๕
เด็กหญิงอัณธิกาญจน์

จิตรฉำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีภุมมา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงธนัญชนก ว่องไวพาณิชย์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายธนา วรศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายศุภกร เชือโพล้ง

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายธนภัทร ศรีคูบัว
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายโกวิทย์ แผนสมบูรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงถลัชนันท์ เอียมศรี

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ แสงสุข
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงณัชชา แก้วสุขใส
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายภคินทร์ ทองดีพันธ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายณฐนนท์ แก้วบัวดี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายณฐกร แก้วบัวดี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงปรัตยกร วงศ์อุดม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายเตชิต สมยะภัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายสิริราช แก้วสิมมา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีบุญเพ็ง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายภัทรพล ชมพุฒ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายธานินทร์ มูลละออง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายวีรภัทร อุ่นประเสริฐสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงนฤมล นาคทัง

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายนิติพล ศรียรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงณัฐฐานันท์ เทียงธรรม

่

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายอมรณัฏฐ์ กอแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

สามสาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงอรนลิน แปนทองคำ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กชายพฤฒิพงศ์ นิลโรจน์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ อินพันธ์คำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายพิทธาธรรม คำยวง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กชายภาสวิชญ์ เสือขำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงกวิลทิพย์ ขำมณี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

รักน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กชายเลิศภพ วุฒิชัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ เชือทอง

้

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงอดิพร จีรติวรา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กชายธีรภัทร บัวกลิน

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ ภัทรเดชาการ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายเหมันต์ ตังจิตติ

้ ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงณิชากร เศรษฐกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายศุภวุฒิ วิวัฒน์ภาสวร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายพิสิฐ ตังแสงสุวรรณ

้

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงธัญพร ธรรมเนียมมี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายโสภณ คุ้มเกล้าวิริยะ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายรัชตะ ศรีโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายภูริช เรืองขจร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายพงศ์พณิช แสงพันธุ์ตา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ แขกใจเย็น
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายอิทธิพล ตุนอยู่เพชร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กชายพรรนาวุฒิ ภักดีวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงกชมล ศรีศักดา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กชายคณิศร อมรสมานกุล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายพชรพล บำรุงเขต
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีแสงจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงพรสินี งามสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงสลินา ตังแสงสุวรรณ

้

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จุมพรม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงสรัลนุช ปนคณาผล
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สระศรีสม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายคิรากร จีนประชา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงธนัญญา วนกิจสัมพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายธนชิต ไทยอุทิศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงณัชชา หมอยาดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กชายพีรพล บุญมาเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ บรรเทิง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

เล่าทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงดารารัตน์ แสงลภ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงทิพวรรณ โนรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กชายพีรภัทร จิตรบวรวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กชายพลพล นาคทองอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กชายณัฐภัทร ศรีเหรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วัฒนไกร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายธนโชติ ทับทองดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงภัทรภร พรอธิมาตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ อรุณแสงศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงมธุรดา คนสะอาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงณัชชา บัวหนอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงวรรณกานต์ ยิมอิม

้ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ นนท์ช้าง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายปวิตร ศรีบุญเพ็ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กชายรัตนพล -

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย ปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แก้วตา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แจ่มสายพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายธนิล พุ่มสิงห์โต
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายธีรเดช สุวรรณจันลา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงปนัดดา

ั

ประทุมวี
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงปริยาภัทร ฆ้องบ้านโข้ง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายวีรศรุต ฆ้องบ้านโข้ง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงสุทิศา จำปาทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กชายอชิตะ หงษ์เวียงจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงโสภิตนภา บุญญตา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงณิยากร ไกยะแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กชายพงพัฒน์ นนท์ช้าง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กชายวสุรัตน์ ศรีแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กชายภาสวิชญ์ ธัญญเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายกฤติพงศ์ สงวนทรัพท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายชาญชัย สุกปลัง

่

๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงศตพร พรมชนะ
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กชายอมรเทพ แก้วมณี
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายตัณฑเสณ การะเวก
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กชายธิติวุฒิ อินทขันตี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กชายเมธา พงษ์ช้างอยู่
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กชายวริทธิ

์

ดำรงภู่
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายศราวุฒิ สมใจ
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทองมีทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายภูผา ผิวพรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายนภดล ผิวอ่อนดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

จงพิศาลพัฒนา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายปรีดี สงวนทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงสุดาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงจิดาภา จิตริต
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงฐาณิฎา สีดี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงดวงกมล หะระพัน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงปภาภรณ์ อุ่นใจดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงพัชราภา สถาปตานนท์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภูคัง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงวันทนา ทาหนองโดก
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงสุกานดา โพธิพรม

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงกุสุมา โยธาฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองอุไร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงวาสิณี มะลินจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงณัฐพร ศรีบุญเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงจินดาภา อินทร์ศร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงณัฐสุดา เณรจาที
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงกรรณิภาพร สิงขรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายปาติธาน นกดำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพลับพลาไชย โสภาวราราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงสกาวเดือน นุ่มสุข
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงเบญญาพร ดำกระจัน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แดงมณี
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ขันธวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงพรนภา น้อยกาญจน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงราตรี อินทร์พันคำ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บำรุงกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายวัฃรพล แพพุทธรักษา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายอานัส ปาละมะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ มณฑา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายประเสริฐ เรืองเดช
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายพงษ์วริษฐ์ สมเผ่า
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายพัสวัศ ศันสนะพิทยากร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายธนพล รักอู่

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายอดิศร ปนแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กชายบารมี อิมทรัพย์

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายระพีภัทร์ บุญกล่อม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายพรพัฒน์ สระสรีสม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงแพรวา แดงสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มิระสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงกชกร แก้วสระแสน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงรินระดา แจ่มจำรัส
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงบุณยานุช สุริยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงภิวดี พิมพิมนตรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงพิมชฎา เพชรดำดี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บ่อคุ้ม
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงวรินญา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายธนาทร แก้วสระแสน
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายจิรัฐ อนุตโต
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงนลินี เพ็ชรโยธา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงศศิชา สาหร่าย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายภูธเรศ ปริกฉิม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายกฤษฏา นุชระปอม
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ลีสุขสาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงเสาวภา ใจมันกล้าหาญ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ อ่วมเสือ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายกฤษฎา ปาละพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายจิรายุทธ หลวงสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายภูผา มังมี

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายสุรพล คิดกล้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงจันทริกา ดีแย้ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายคณิตสรณ์ มาลิสิรังสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายนุพลเดช สินสมุทร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ ประสงค์เงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายสมหวัง ชาวเมืองกรุง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ คล้ายจินดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายทนากร คำทู
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายพีรวัส อ่อนดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายธนพงษ์ เทพแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายประกาศิต สีสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายจักรพรรณ์ คงกล้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายกิตติภพ เลิศชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กชายสุรพัศ เปาพานิช
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กชายอภิวิชญ์ อิงค์วรสิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กชายนัทธพงศ์ สำราญสุข
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายรพีภัทร ตันวัฒนะเสรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายพงศกร ชูก้าน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

ใจหาญ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ เทพพรรณรงค์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายพงษ์สุภัส ชูดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายอนุพงค์ ด้วงเอียก

้

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ครสวรรค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผิวเหลือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงอาริยา กุมภาพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงอัญชลี ชูดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ สริอุบล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงเวทิตา ดำดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงอรวี รัศมี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงศิริกร ไพรสิทธิฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงดวงกมล เบ็ญพาด
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงนันทพร ชูดี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงปยธิดา รัศมี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงนภัสรา เปาบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงดัชนี ยากลินหอม

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ เครือวัลย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงอารยา มารยาท
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายเอกชัย เขียวหวาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายยุทธภูมิ มีแก้วน้อย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ ขุมขัง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายสุทธิทัศน์ ชาวตะก้อง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงทิยานนท์ อิมสะอาด

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงพลอย พม่า
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงภัทราพร ยากลินหอม

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงบุษกร ทองดี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายณิชาพัชร์ ผกาสีทอง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จงชมผา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงทิพนาถ ขำโสภา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงกิตินันท์ พันวิเศษ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ พวงทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายณวริศ ผิวเผือก
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงนิตชนันท์ ชยสิทธิกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายมนต์ชัย ขำโสภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายราชศักดิ

์

อินทร์สมบูรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กชายอรรถวัต สร้อยแสงจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายพลศิษฎ์ ทองดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กชายพรรษา เขตวิทย์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายนฤพล คนแรงดี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายสหรัฐ สุวรรณศรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กชายกิตติภพ ชีพันคุง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงปภัสสร เหมือนสังข์ดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงพนิษฐา มาดวง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงศุภนุช ครุฑใจกล้า
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงพสชนัน พุทธากูล
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประพันธ์ศรี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงวรรณษา รัตยิ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลออเอืยม

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กชายกิตติภณ เชือตาเส็ง

้

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กชายอภิชาติ สอิงทอง

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ เศรษฐีบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์โอกุล
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายกัมปนาท เขียวน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายทองประทีป อ่อนดีกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายภูมินทร์ สำราญพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายสรยุทธ อามาตนตรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กชายณัฐชัย ชาวเมืองกรุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายธงชัย ภาคคีรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายธีรเดช ดวงแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงวรรณิษา เชิดฉันท์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ชาวเมืองกรุง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๒

นางพิมพ์พนิต พลพ์ทองคำ
๒๐/๐๗/๒๕๐๕

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

่

พระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๓

นายวสันต์พรรษ ประสิทธิวงษ์
๒๘/๙/๒๕๒๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

พระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๔

นางสาวพัฒน์นรี ปุยขาว
๒๖/๐๓/๒๕๒๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

พระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๕

นางสาวสุจารินี สนองพระคุณ
๒๗/๐๕/๒๕๓๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสุพรรณบุรี

่

พระลอย  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงเขมนิจ กาฬภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงเมธาพร ศิริโชติ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายชินภัทร กาฬภักดี
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายณัฐภัทร ซึงมงคลทรัพย์

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กชายเมธา นำทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงเบญสิร์ยา ปติรัชต์ภาธรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กชายณัฐพร กาฬภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา ปะติ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขสำราญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายปริพัฒน์ กาฬภักดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กชายธีรภัทร ภูฆัง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เนยคำ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายวิชยานนท์ อธิวัฒน์ไกรกุล
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงไอญภัทร พันธวัน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงสุวรินทร์ ศิริปกรณ์กิตติ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กชายก้องนรินทร์ มะนาวหวาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงมาริษา กาฬภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงธนพร รัตนแสงศร
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายชยพัทธ์ ล้อทองคำแท้
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงปุณณัฏฐา ภารจรัส
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงณัชริญา ครองกำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงอติพร นำจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงธนิตา สราคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงธันยพร สะราคำ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงพรธีรา ศรีโมรา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กชายสาธิต สถิรสุขสมบูรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงธิดาวัลย์ มะยมหิน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายพิชชากร แดงสมุทร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายกฤษณพงค์ ใจโพธา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายสุรนาท กาฬภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กชายทินภัทร แสงสว่าง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงสายธาร อ่วมเสือ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กชายรณกร พวงมาลี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กชายจักริน กาฬภักดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายกฤษฏา กาฬภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายจิรภัทร จันทร์กระพ้อ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายอติพัฒน์ นาคกุญชร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงวิรัญชนา ฉางทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กชายทรงวุฒิ ทองดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตรัสงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายอังศดา ประกอบทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กชายวิทยา รักขยัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กชายจักรรินทร์ สังข์เจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร ขุนจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายภัสสกร ศรีวิเชียร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ แซ่ลี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงปณณิกา พามาดี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงเปมิศา พามาดี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ตันกอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายธีรภัทร แซ่ลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายสัญชวัล สร้อยระย้า
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายเฉลิมชัย โพธิพันธ์

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงขวัญชนก รถมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงศิริพร พุทธิโชติ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายธรากร ประภาสะวัต
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายจักรี ดิสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายผาภูมิ ทองดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ มากทรัพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงวณิชชา สมจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๕

นายธีรพัฒน์ ชูวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๖

นางสาวศุภิสรา เสร็จกิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๗

นายคงกะพัน บุญเรืองรอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายปญจพล บุญมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงฐิติวรดา มากแจ้ง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงวรัญญา รืนโพวงษ์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ตีรวัฒนประภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายเข้มแข็ง นพศิริกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายต้นนำ ผจญภัย
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงกรรวี ชนะสงคราม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงรวิสรา
โค้วอุดมประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงมาริสา อำผูก
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายวิศรุจ ฤกษ์สง่า
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายบุรินทร์ ปตรังสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายพรภูมิ อุ่นวิจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายเตชินท์ เอียมศรีทอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงอรปรียา อากรชี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงปริตรตา รุ่งเรืองด้วยบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงอภิชญา พันธุ์พฤกษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา ธนะประเสริฐกุล
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กชายเดชาภพ อุณรุทธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงธัญญพล แตงทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทียนสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงณัชชา ศรีธำรงวัชร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายก้องภพ สาลีผล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงขวัญนรี ปรักมะวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงจิรัศยา คชวงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๒
เด็กหญิงพลอยชรัตณ์ เมฆขาว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ลลิล น้าประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายศุภณัฐ ชัยอุดมทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ บรรจง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายณัฐพนธ์ แปนแจ้ง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงศิริภัสสร์ พูลสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงจิดาภา วงศ์แสงธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงกิตติญา คำชำนาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายณภัทร
ศิลปไพบูลย์พานิช ๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงภุชชัชชา ฉิมพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายพัชร์ดนัย จิวศิริตระกูล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายสิรวุฒิ พิทักษ์ชัยณรงค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงฉัทชนัน คงจัด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายพบธรรม ทรัพย์สุพรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กชายภัทรธร พูลทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กชายสมิทธิ

์

สุนทร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงกนกรัชต์ มอญแช่มช้อย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่ลิม

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงศุภกานต์ หวังทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กชายณชพล เอือทยา

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กชายจิระ ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ เฮงวัฒนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๔
เด็กชายกฤษฏิณปภัช

์

สีถัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงปณิดา อุรารักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กชายต้นกล้า ขันติกิตติกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กชายธีร์จุฑา หมอรอดครุฑ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงวิลาสินี โภชนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงทิพย์วรินทร อภิคมบุญวรุตม์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงพัทย์ญดา
ศิลปไพบูลย์พานิช ๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายปญญา ธรรมสามิสรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายศุภสัณท์ บูรณคุณามณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงกฎลดา ศิวชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงปราณ วงศ์ตังตน

้

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายชลาธิป แสนมาตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุวรรณาสน์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายนครชัย ศิวะพรชัย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงปทมพันธ์ ไทรวัฒนศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายวัชร โตริต
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ อ่อนสุข
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายรัชพงศ์ เจริญตังสินชัย

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงปุณยนุช กวดขันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงณิชญา อึงพลาชัย

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายรวิภัทร เคหสว่างวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงกัญจ์นภัส ผาสุก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ปาลพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงธนัชพร คุ้มประดิษฐ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กชายกุญช์ นักพาณิชย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ เหลืองสถิต

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กชายณัฐภวิศ วรกิจธำรงชัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กชายสุพรรณนีย์ เภาเสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กชายธีรวัสย์ มณีอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงพิชชาพร สมประสงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงสมิตา นิมโอภาส

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กชายฐานะวัฒน์ แสนลาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุวรรณจักร์ศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายคุณณ์ ผลจรัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงณภัทร ชินสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงนฤชล จงสมจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงมัทนลลนา พินิจพานิชย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงธิชา แช่มช้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กชายเก่งการ รัตนคำสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กชายธนกร อึงเจริญทรัพย์

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงศศิรินทร์ โกสินเอกสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์มณี นาคสมพันธุ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงกรวรรณ ทองไทย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายเด็ดเดียว

่

อยู่ศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงพรกนก สุขานันท์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายกันต์กวี เสาวนนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ ปานเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายตฤณ กะฐินเทศ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กชายวัณณุวรรธน์ ฉิมเพ็ชร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงวนตัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายธนบดี เตชะกสิวัฒนา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายตรัยพัทธ์ เรืองสมบูรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กชายกษมา คุ้มประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงศณพร ลัดกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายปฐมพงศ์ อารีย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กชายณฐภัทร ลาภธีรวุฒิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กชายณัฐวัส สุขทวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงกุลภัสสร์ แข็งขัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ แซ่อัง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงลภัสจีรา วงษ์งาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายศุภกฤต พินนาพิเชษฐ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายณภัทร มณีรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงมุกดา พุทธไชย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กชายภูมิวรพล พสิษฐ์วาณิช
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงปุณนัฏฐา อารยางกูร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงธนพร ฤทธิเดช

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กชายธนเสฏร์ วงษ์สมุทรเดชา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กชายศิรณัฎฐ์ สุดสวาท
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กชายธนภัทร ยืนยง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงใบเฟร์น จันทร์แต้
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายสิริณัฏฐ์ อมรไตรภพ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กชายพัชรพล ดอกรัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงกมลพรรณ ชิตชิกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายธนันชัย หงส์โต
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กชายณัฐศิษฏ์ ฉิมพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กชายพงศภัค อ่อนสอาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงกนกพร พงศ์ศิลปวิจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กชายภาณุกร อ่วยสุข
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงพัสวี ดวงดาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายสรัณยภัทร ศรีคะชา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงปญญาพร ศรีเจริญสุช
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงพัชร์อริญ จงสมจิตต์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ดำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงอาณัฐนันท์ ประสาทเขตท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงขวัญทอง คงทน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๒ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กชายอชิตะ ภูมิธรรมปติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายณฐกร โพธิมณี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงฉัฐลภัส มากหิรัญย์กูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงพิมพ์นภา ภมรสุพรวิชิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายเสฏฐพงศ์ อารยพันธุ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กชายกันตพงศ์ ชวาลกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไม่หวาด
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส พิพิธ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายธนเสฏฐ์ แสนเสนากุลโชติ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงชุติภา คมขำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายธนากร ศรีสด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายกฤษฐ์ อัศวัฒน์วิไกร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายชยานันต์ สุวรรณรักษ์กูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงจิรัชยา พงษ์ธัญญการ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงจิดาภา มุขโสภาพันธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงณิชา บัวสอาด
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงกนกนาถ ม่วงภูเขียว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงสิรินดา วุฒิวัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงธัญสรณ์ เดชสำราญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กชายศรัณย์พงศ์ ภูธนพิบูลย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงณิชาภา แช่มวงษ์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายศรัณยวัฒน์ น้าประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายธีรภัทร สุทธิภัทรพงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ อริยอาภากุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายภัทรพงศ์ ชินวัชรเศรษฐ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายนวัตกรณ์ เสาร์คง
๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กชายฉัตรชัย สำเนียงหวาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ กุ้งทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กชายธีรภัทร แสงฉาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ลอยสมุทร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ลำภู
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายโรจนินทร์ โพธิบุญปลูก

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายสิทธินนท์ ชูจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายสุรพงศ์ วงษ์จันทร์อินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ รอดตัว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงลวิตรา สุวรรณเลิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงหทัยพัชร์ แก้วสุทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงเอมิกา เผ่าพันธ์ภู
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงธนัญญา วอนวัฒนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กชายศุภกิตต์ บุญธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กชายแทนคุณ ดวงศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงนาราภัทร ฉิมชาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายไรวินท์ บุญอนันต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายชัยชนะ ยืนยงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สุนทรวิภาต
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล กลินเอืยม

่ ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงอรชุดา เนียมสีนวล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

พิมเทเวศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายนพรัตน์ ทัศนกาลจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกงจักร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายต้นกล้า พูลคูณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายนพรัตน์ ทวีสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงปฐมาวดี ดีลี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงวรรณกร อยู่ฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา สโรบล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายชนสรณ์ คนทน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงวาสินี โพธิกลิน

์ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงฟาใส มีชนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ น้อยอ้น
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงวรัชยา มาคงกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงศุภมาส พันธ์แตง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายวรัชญ์ หงษ์หนึง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กชายวรายุทธ์ คล้ายมาลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายพงศ์เทพ รงค์ทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายญาณภัทร มาคงกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไกรแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา เอียมพินิจ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ อ้นสังข์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงชลพรรษ กิตติโก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงวรรณา เมืองโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงพรพิมล อินพัฒน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงน้องใหม่ นูมหันต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ จำปาคง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงนฤมล เวียงขำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงนลินญา สุขคง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงพลอยชมพู พรมมาสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงกาญจนา สว่างศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายนครินทร์ ยุบลไสย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายนำโชค แสงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กชายพงษ์นวัฒน์ ครุฑวิไล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงพรธิพา สุภาบุตรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงปวีณา พันโท
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายวัชรพล นาเอียม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กชายณัฐพล กอกุ้ย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงนลินี ศรีนางรอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายสุธีนันท์ กลันใจ

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงแพรวธิดา ชดเชย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงนันธิดา แซ่เจียม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงสโรชา สวยดี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงสิรินทรา หงษ์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงอริสา คำชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กชายรพีภัทร บรรณคร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายวรังกูร สายคำแต่ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงสุวิชาดา กลินสะโก

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีเปล่ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงศศิวิมล ไชยสงคราม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงมินนี

่

โหล่ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงฐิติกา อิทธิประเวศน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายศุภณัฐ สร้อยระย้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๐

นางสาวประวีณัชย์ ศรีบัวทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงณัชชา เรืองศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กัณรังษี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงวันนิสา แสงโชติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงสมิตตานันท์ สุขทวี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงสุธาสินี สมคิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายปรวัฒน์ หมู่โยธา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายสุทธิรักษ์ แก้วเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี กาบแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายณภัทร เมธาวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงพิชญาพร ปานอำพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงฐิตาภร พรมเพียงช้าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มณีวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงวรพิชชา จอมพลเขียว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงวรกานต์ อ่อนคำ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงหิรัญญิกา กาฬภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงพรพิมล รัศมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายสหชาติ ตังธงชัย

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงโชติรัตน์ สดคมขำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงวรรณวนัช วงษ์ศรีเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงแพรวา งามเสงียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ เชียวชาญ

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ภูผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงจิตสุภา ยิงเจริญ

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงนฎา จำเนียรสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงปยากร ปยคุณากร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงลดามณี จันทร์นุ่ม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงลภัสรดา เสร็จกิจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงเขมิกา กาฬภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงชนิตา โชติภัทร์กุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงชณิสรา โพธิพันธุ์

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงสิริกร สำนองคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายกฤตานนท์ ปานเพชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองรอด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายฌานวัฒน์ อยู่มากญาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงกานดา เกิดแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงฐิติพร อู่อรุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงอรวรินทร์ เทพณรงค์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงพิริสสา ไตรทิพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงณภัทร เหล็กเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงอธิชา ท้วมเสมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ เพ็งสวย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี ชีวเรืองโรจน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงศิรดา เกิดโพธิชา

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค กนกหงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายวรวิทย์ คล้ายสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงชลธิชา บุญเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงธนัชพร วิชชา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายจักรรินทร์ ครุฑคำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงพรลภัส ฉัตรเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงพิมพิชชา สิงโต
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงสุดธิดา แย้มวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงเสาวดี อิมสมบัติ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ อำเกิด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงปวริศา กิตตสาโร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงปางชมพู สมจิตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงพรรณกร ยินดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงศิริกัญญา เกตุศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงสุพรรณษา พูลศิลป
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงอัญมณี สุพรรณบงกช
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายพงศกร ศรีฉำพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายพรหมพิริยะ คำแผง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายวศิน โพธินิล

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันแสนแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงณัฐริกา ขำอรุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์ตระกูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงพลอยชมพู เดชคุณากร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กชายยศรัญู เทศวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงกุลรัตน์ ศรีราชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงนวรัตน์ บุญศิริ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ มาพลับ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ช้อยสามนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงนลินนิภา วิจิตรศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายพัชรพล หัวใจเพ็ชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายภูเมธ ขวดสาลี

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ คงเจริญสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ พระจางวาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงกัลญา เกษะระ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงขวัญฤดี สุริวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉิมวัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงวาโย สวัสดิสี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงวิภาวี สีบู่
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ มันคงดี

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีมากผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กชายนิติพันธ์ หงษ์สุกฤษณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โกพัตตา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๖

นายศุภวัตน์ ทูลมาลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายนัฐพงษ์ พุมมามัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กชายวราวุฒิ ดิษฐาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กชายศราวุธ แพงศรีรักษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายศุภกร จันทร์เปรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๑

นายทักษิณ กลันแก้ว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายอดิศร เกิดสมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงวรากร โพธิอ้น

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๔

นางสาวขวัญดาว หมวดผา
๐๔/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๕

นางสาวรัตนาพร ทองคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๖

นางสาวอารีย์ แสงดาว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๗

นางสาวกานต์มณี ไพเราะห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๘

นางสาวศิริวรรณ ทองสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๙

นางสาวมธุรส สังข์สุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๑

นางสาวภาวิณี ไชยโอชะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงอชิกา บุญเข็ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๓

นางสาวจันทิมา บุญพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๔

นางสาวนารีรัตน์ เมฆฉาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๕

นางสาวสุพัตรา นพวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๖

นางสาวณัฐชนิชา จันทนา
๑๐/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๗

นางสาวนฤมล จันทนา
๒๔/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๘

นางสาวสุพรรษา สุขเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๙

นางสาวจันทกานต์ กงทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กชายอนุชา หอมไม่หาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๑

นางสาวศศิพิมพ์ กาวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๒

นายอนุชา บุญมายะพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๓

นายกิตติชัย กาฬภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๔

นางสาวนำทิพย์ แสงเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๕

นายณัฐพงศ์ งามยิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๖

นายกรเกียรติ นาวาพนม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๗

นายปริญญา ดวนขันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๘

นายอัยวิน สุริวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๙

นายศราวุฒิ ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๐

นายนิมิตร สง่าไกร
๒๓/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๑

นางสาวพิมพร คำด่าน
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๒

นายโอภาส ประทุมสูตร
๑๕/๐๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายภูรินธร อินทชัยศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายพงศกร จันทร์สุริวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายอาทิตย์ ศรีอนันต์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายกิจติคมณ์ อินทร์ใจเอือ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายพลวัต เนาวคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อินมณีย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงชนากานต์ พิมเสือ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายพีรวิชญ์ จารุวสุศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายชนม์ชนก จันทร์วาววาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี ไหลสงวนงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงชัชฎาพร เซียงว่อง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บุญศรีรอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กชายโภคิน เปลืองทุกข์

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงแพรวา สุบรรเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงณิฐิวดี กลินบำรุง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายภาสวีร์ เพิมพูนทรัพย์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายณัฐดนัย วุฒิวัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงชิชา จุมพรหม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงวรัญญา พุทธัสสะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายปยะวุฒิ ขวัญเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายเมธัส หิตะรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายรชต สุจารีรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายธีธัช ท้วมนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พันธ์แตง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงศรัณยพร สมตัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงกนกพร เปรมจันทร์วงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงฐิตาภา เชือฉำ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงวรีกานต์ ศรีบุศย์ดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายณัฐธีร รุ่งเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายคณาธิป เนยกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายนวพจน์ พรามอนงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงสิริพร บาลนคร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายชยปญญา จันทร์ตรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายณัฐพากย์ คำหอมกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายทยาวัต ศรีฟา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตระการผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักซ้อน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กชายณภัทร วัฒนธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กชายศุภกร รัตน์พิชิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงไอลดา พันธุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายอลงกต วันดู
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายชโนทัย กิจเถกิง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงกิตติวรรณ ลาภทรงสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายธนกร เลิศวิไลนริศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กชายธีรพงศ์ ทิพย์จรินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายปุลวัตร เปาอินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงเปรมสิริ หำเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

พุ่มมาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กชายจีรวิชญ์ รุจิระวิทยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงโชตนา เนาวรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา ขุมทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงสันติราช ตรงดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กชายนันทพัทธ์ ดารายัณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๖
เด็กหญิงมอลลี แคล์ร

่

ออเชิร์ด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงวลัยกร สุขนันทฬส
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายญาณวิธย์ โรจนะวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เงินเรืองโรจน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายปุญญ์พัฒน์ จันทร์ทาโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงชนาภา สมแย้ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กชายไชยวัฒน์ เคหะนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายอนุกูล แก้วทวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงชลิดา จันทร์มณี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายสุริยาวิชญ์ ปการสิทธิดำรง

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๖

นางสาวกนกพิชญ์ นาคทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงญาณิศา ทิมเหลย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล ปกษ์สาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายกรวัฒน์ สุดนาลาว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายฤชากร ชุมนุมมณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายรัฐธีร์ สิริราศีภัสร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ คิวเทียง

้ ่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายปยะ เอกอ้น
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงญาณิกา กล้าหาญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายภาณุสิทธิ

์

วงษ์แก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา ธัญญเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงปนัดดา ภูมิแจ้ง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ จันทร์หอม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงสุรัตน์ดา นาคแท้
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายยอดยิง

่

จันทร์วิลา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงอัมพวัน พวงบุบผา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงพิมชนก ทองสัมฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงสุนันทา แซ่ตัง

้

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายภาวิช ยาสุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงณภัสชญา ชัยศิริธนจินดา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กชายธนพล พลอยสุกใส
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กชายสหัชการ นพศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กชายพัสกร ปริวัตรชกุลแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงธันยพร กอบธัญกิจ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายณฐกร พงษ์พัชรินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายศุภกฤต พิพิธ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงชนกนาถ ตนะทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายธนวิชญ์ สว่างศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๑ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ธัญญเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กชายณภัทร ขาวเนย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงพรไพลิน ทองนิล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงพัณณ์จุฑา เต็มวิริยะนุกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงอรชิรา ทองไพรวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงญารินดา ร่มโพธิชี

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กชายภูริวัจน์ ชุติพันธุ์พิบูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ นุชยะบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองคำใส
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายธนินท์รัฐ สุจริยานุรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขวิลัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายปญญพัฒน์ อินสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กชายธนภัทธ์ กาฬภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงกมลชนก ถนอมเอียด
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดเขาถำหมี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายณฐกร วันทอง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เทพสถิตย์ศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงนับทอง บุณยเกียรติ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงกรวรัญ ธนะสารสมบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงปญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร เวทยานนท์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงนฤมล อุษาทะพานนท์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายพีระศิลป ผลิตวานนท์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายกิตติกวิน

์

คูณทวีเดช
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายอัศวมินทร์ จีนพัน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงสิริมินตรา เกษประทุม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายคุณเปรม ปนกุมภีร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รัศมีแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงสุพิมาย นาโพธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงชนัญชิฎา ลีธนะรุ่ง

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายภาคิน วัชราไทย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงศุภรดา หุ่นประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงอัญชิสา คุ้มยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงอธิชา กาฬภักดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายคาวี ปนปล้อง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วันทมาตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๒ / ๒๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ภูโอบ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงณัชชารินทร์ มีมา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กชายมกรชัย หมีปาน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายนิปุณ ไทรวิเศษ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงนพัชนันต์ แซ่ลิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายมนตรพล พุ่มจำปา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แพกุญชร
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กชายพิชาชาญ ศรีรัตนสุภานนท์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงอมลรดา ธนะสารสมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายพชรพงศ์ เวชวิฐาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายวิศรุต ฆ้องเสนาะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายธนกฤต ภาตะเมฆะทร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงอุษณี วารีนิล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงศิธิญา แตงโสภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ เวทยานนท์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายศิวกฤษฎิ

์

อุทัยจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงวิโณทัย ปรีดีจิตร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายวิรัชย์พล ตัมพานุวัตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงกำเนิด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงลออรัตน์ เรือนแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายภัทรพล สิงห์ทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กชายภัทรธิกุล จันทร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายก่อเกียรติ สมจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายภูชนะ หอมยามเย็น
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กชายธรรมสรณ์ สุขแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงลัดดาวรรณ แสงจันทร์อ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงประภัสรา จำปาเทศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายอิสรภาพ หล่อเงิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายอิทธิบูรณ์ ศิลาธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ ทองสินธุ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ มาตยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงลลิตา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กชายพัชรมน บำรุงราษฏร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงดวงฤทัย สุปะเม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญเลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๓ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายเจษฎา จันทร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กชายวรพจน์ ภูฆัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายธีรภัทร ขุนพิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายศิวนาถ พรหมาสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กชายอครพนธ์ อำไพพิศ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรนิล
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กชายเอกราช เจริญศิลป
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงศิริภัสสร ศรีจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงบวรรัตน์ กันยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงทิพธัญญา อุลาลักษณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงผกามาศ ประดับศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงชวัลนุช ดอกระกำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงธนัญญา กันยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปนรอด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ ช่างเกวียนดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ปานทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงอรุโณทัย จันทร์พลับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อาจศัตรู

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงพิมพิศา กาฬภักดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงวิไลพร โอทอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงณัชชา ดอกระกำ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงพิชญาภา นิมดีเลิศ

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ นิมดีเลิศ

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทร มาตยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดปาขี  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายธนกร ราชสิทธิทรัพย์

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายเพชรายุธ โออ้อมแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายทินภัทร สอนคำจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กชายณัตพงศ์ ปญจะ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายอนุสรณ์ มีศรี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กชายรัตนศักดิ

์

เงินมา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กชายสหกิจ กาฬษร
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กชายการุณย์ จงเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ รอดภัย
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กชายจิรายุ สระทองแซว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงบุญญาภา โอสถ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๔ / ๒๙๘
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สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงฐิติมา บุญพยุง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงณัชธิชา ทีปะลา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงพรนภา เกิดสมบุญ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ทีปลา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา ครองแห้ง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงจุฑาเพชร เมืองวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงพรนัชชา ชาติทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายวีรวิชญ์ ดอนสระ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กชายธีรเดช แห้วหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายนฤดล สกุลงาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายปุณฑรี แก้วกล้า
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายพัทธนันท์ ศรีบุญเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายพีรภัทร จ่าอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กชายวนัส ปนปล้อง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กชายศุภกิจ มีมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงชนิกานต์ บาลนคร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงดาวจรัสแสง จำเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงนภัสสร กองมิตรชัย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา กาฬษร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงมีนา เปยปาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ เพ็ชรใส
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กชายอนุชา ทองดอนน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พูลเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์พันธ์โสม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กชายพรรษา แก้วเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายธนโชติ การะเวก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กชายชนาธิป ภาชุมโฉม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา เยือกเย็น
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงวรรณภัทร เสือปา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี พลภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลันพจน์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ เจริญพานิชเสรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงโชติกา จำปาเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กชายสหวุฒิ ขำขม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงญารินดา หาญใจ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๕ / ๒๙๘
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สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงณัฎฐกานต์ อภิพัฒน์ชัย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายวันชนะ ขอพึง

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงกชกร เรืองศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายเกริกเกียรติ

์

เนียมสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงวรัญญา พรายแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงภานรินทร์ ไกรสิน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทระ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงลักษณ์นารา ทวนเงิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงณัฐชยา ชิดปราง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงกาญจนา แน่นหนา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงตุลยดา สีสลับ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายธนกฤต ชูวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กชายอนาวิน มหาสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงอนันตญา บุญรอด
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กชายอินทัช ดอกกุหลาบ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงกรองตินนท์ ทองเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงศุมลทิพย์ โพธิศรีทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงชนม์นิภา อุบล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงภนิดา ปจดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงฉวีวรรณ วารีรุทธเขต
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายศรัณยู แตงหวาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ขอพึง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายภัทราวุธ คำมนตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงธนัชญา นามวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กชายพัชรพฤกษ์ ขอพึง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงฐิติพร อิทธิสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กชายอมร หอมไม่หาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงปูชิตา จักษุรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงวิชญาพร คงเลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงชลพรรณ อินสว่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ หอมชืน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กชายอิทธิมนต์ ชาวบางงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายพงศ์ภัค จิตติวสุรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายพัสยงณ์ กงจักร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายจิตวัต ลำเลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายพัสกร เพิมพูล

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายธนกฤต สถิตกาญจน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายธีรพัฒน์ สุวรรณประทีป
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงภาริษา ภูสินจีรากุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงพิมพ์พิไล คงพุ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงเมธาพร เทพทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กชายณัฐภัทร มลิวัลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงวรินทร ขอพึง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายศุภโชติ หรุ่มเรืองวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชาวบางงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กชายวชิราวุธ ฉำวิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงสิรินทรา ขวัญดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กชายณภัทร เพิมพูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงสาริศา เริมลึก

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กชายจีระสิทธิ

์

อินทโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กชายวชิร ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กชายปฐมพจน์ ผิวแดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงกัญญ์ศิริ ขำวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงอธิชา อรุณฉาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงณิชาพิชญ์ คชเถือน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เชือมช้อย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงชุตินันท์ ไชโย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายนวกร สาระยิง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายธนัท ศรีวิเชียร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงรัชนก คำนคร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายโชคชัย สิงห์ชำนาญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ชาวบางงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กชายวิทวัส แสงอินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กชายก้องภพ ดอกมะสังข์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายเมธพนธ์ ปรึกษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงภัทรลดา ปนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงราชาวดี พงษ์ประดิษฐ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงกรัญญา สมตัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายศุภชัย ทับศัพท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายปณณธร มะกรูดอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๗ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กชายธนพิพัฒน์ สุวรรณประทีป
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายธนพงษ์ สมคุณา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ไชยสันต์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองอ้น
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายศุภณัฐ ขอพึง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายพีระพล เกลียงประเสริฐ

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายศักดิทัต เผือนสุริยา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายจารุภัทร นกน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กชายศุภกิจ ช่วยชูเชิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงเมธาวดี เฟองฟู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายมนัญชัย หอมชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายอดิศร เกตุพิทักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

โซวเซ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายพีรพล แก้วศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายธัชพล จักษุรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงกัลยกร แย้มพลาย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายชานน แสงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายธวัชชัย เล็กดารา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ทังเหมือน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายวงศกร อรเอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ บัวแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายจตุพล พัชรพงษ์ศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงเกษรา คล้ายทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายพิชาญ ชาญวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายชณสิทธิ

์

มณีอินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายดิศรณ์ สุวรักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กชายสุกิจ พลายละหาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงนุชนาฏ เจ็ดกริช
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายพิไสย สมจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กชายอันดา ทับศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงธารารัตน์ ทับสี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กชายพีรภัทร

่

สุวรรณเกษร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ มีเพียร
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายพงศธร เมืองศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๘ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงสุชานาถ หนวดพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กชายทองหยด ทับศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงวราพร อุ่นทิพย์เพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายตะวัน จับทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายศริชัช แก้วเมืองกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายธนพล ใจตรง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงลภัสรดา สีนวน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กชายวิระพัฒน์ แต้มชัยภูมิ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายศุภกร จิตต์หาญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ พ่วงรอด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เต็มงาม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ อยู่ญาติมาก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กชายสกณต์กิจ ผิวเกลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงปรัชญา อุ่นภักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กชายบุริศร์ บุญประเสริฐ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บุญประเสริฐ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายธนดล นิลโท
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายวรปรัชญ์ สมมิตร
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายพชร หอมพรม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายณฐกร วงษ์นามใหม่
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงณกมล จงเพิมวัฒนะผล

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายก้องภูมิ แซ่ตัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กชายกิตติภณ ผิวเกลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ พงศ์เมืองทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กชายพงศพัศ ตังกิตติธารา

้

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายคุณานนต์ พรมนิม

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กชายคุณาสิน พรมนิม

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงณัฐพร ปองกัน
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงนฤตปรียา พรมมา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กชายอินทัช ยิมน้อย

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงกิตติมา ช่อทับทิม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงอชิรญา โพธิทองนาค

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงอริษา เมฆแย้ม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายณัฐวัชต์ ปนกระจัน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ว่องกิจอุสาหะ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๙ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงนลินวัสสา วิริยธนโชค
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงเขมิกา สุขเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงพัทธารินทร์ จันทร์ทองม่วง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงกีรติ เหล่าน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงศรุตา ลีวัฒนกุลชัย

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โชคมงคลทรัพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กชายธนกร จงบัญญัติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กชายปุณยวัจน์ ตันกสิกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงสุนิตรา ใจกล้า
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงศุภมาส แซ่โค้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงวรัทยา บัวศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงพิมพิดา ใจกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กชายณัฐธีร์ จินดารัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ วนิชกุลพิทักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงวรรณรพร ว่องไววิริยกิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายธนภัทร สามงามยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กชายพัชรากร สุขหงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายนพดนัย ศักดาธนกุลชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงณิชา เกิดสมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส จงเพิมวัฒนะผล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กชายอภิสัณห์ เหลืองวรคุณ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงนฤมล แจ้งธรรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงตะวัน ใจกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายธนพัฒน์ อุบลเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายณัฐภาคย์ แซ่ตัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กชายสุรยุทธ์
รุ่งรัตน์จินดาหาญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงอนัญญา ใจดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายธีมดี ศรีสุปญญา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงสุชาวดี โตอาจ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายศุภณัฐ ใจกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายพัชรพล พิมพิรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ สิงห์ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาบทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงชาลิสา ล้วนเนตรเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ กองม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๐ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา เพิมอุดมวัฒนา

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงวลัยรัตน์ พ่อค้า
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงอนุสสรา สอนกิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงอภิษฎา อยู่สะบาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงภัคจิรา ใจคง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงพัชร์ทิตา เกียรติพงษ์ลาภ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงฟาใส พวงแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายปทพร ชายสีอ่อน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทรัพย์อุดมมาก
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายพัฒนศิลป ผิวทองงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงณัฐพร ตันสุจริตกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ อนุกูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงปวิตรา แซ่ตัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายพัทธวัช สมจิตต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่ลิม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา เพ็งเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายธนากร สว่างศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ชลายนนท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงกรวลัย ชลายนนท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายธนภัทร ตรงดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงสโรชา คงคา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงวรัญญา สว่างศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงอมรศิริ เชือมนาคทอง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงเสาวภาคย์ คำมี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายกันติทัต อัตโถ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายนิธิโชติ สว่างศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายปวริศ ไหมธรรมจักร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายวิศิษฎ์ ศรีชะอุ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายมนต์นัทธิ

์

ขาวสวัสวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงประภัสสร ช่างทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ ดอกลำเจียก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา แสงอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายวัชรพงษ์ อิงคะวะระ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ เขาแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายพัสกร สว่า่งศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๑ / ๒๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายดนุสรณ์ ลิยีเก

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงโสภา โพธิแฉล้ม

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงสุพัชชา ปาลวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กชายสุพทิน ศรีชะอุ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีศักดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กชายเตชชิต กสิกรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กชายมหาสมุทร แซ่ย่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงณัฐนิชา หิรัญวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ทัดเกษร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กชายศิริชัย สว่างศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กชายสุรธัช สว่างศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กชายกันตพงค์ ภู่มาลา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กชายนรวิชญ์ โภคินสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กชายยศพนธ์ อ่างสุวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สว่างศรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงณัฐพร สว่างศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงวิไลภรณ์ สัตยวงค์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงศิริขวัญ มณีอินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สว่างศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงอิษยา พงศ์สกุลชัย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา ดวงดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขสำราญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายวิเจษฎา มาลัยทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงมธุรดา สัตยวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายอาซัน ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ถึงพุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงกรรภิรมย์ เพ็ชรวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ดวงดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงปนมุก มีจันทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กชายปริฉัตร เพชรดำดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงขัตติยา บุรพจิตร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงวรัญญา พิมพขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ทีปะลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงพรศิริ ภูมิแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายธีรพงษ์ กรึงไกร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๒ / ๒๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงณัฐญา หลักเพชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กชายพีระยุทธ บัวบังใบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายอภิลักษณ์ เคลือบสุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กชายชำนาญ เสร็จกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงพนิดา จันลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงจันทกานต์ คำกลม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กชายปฏิภาณ อ่วมมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา อิเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายสุวโรช ดำสนิท
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายทองเทพ พลายสถิตย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กชายสุทธิภัทร ศรีพุทโธ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กชายทิวากร คนเจน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กชายกมลภพ ชาวนาดอน
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กชายธวัชชัย วังเปรม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงนิตสินี สีนวน
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงปริชาติ เอมอุ่นจิต
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงกุลนัดดา ไสยรศ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงกนกนิภา สมใจเพ็ง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงมัณฑิตา กล้าหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงศรัญญา แก้วขอนแก่น
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายชัชชัย ลึกวิลัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แก้วตา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีชะนะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงปนัดดา พรายยงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงเนตรทราย โพธิกลิน

์ ่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงปุณยพร อู่ทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์ดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายอนุพงศ์ เพชรสีจา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายอมรกานต์ แตงนิม

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงเพียงดาว กุมภา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงปานวาส แก้วเรือง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงญาณิศา ทองดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายนครินทร์ บุญประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๓ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงสุภัสสร แสงทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงแพรวา ชูกลิน

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายพิทักษ์ งามประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายวรพงษ์
หิรัญวัฒนปญญา ๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงโศภิตา งามขำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ นิลพัฒน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดฉาย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงวนิดา โสขุมา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา ลาภปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงจันทิมา แจ่มแจ้ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิทอง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กชายกฤษฎา จิตร์โสภี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กชายธนากร โพธิศรี

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายฤทธิเดช เนตรมณี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กชายวรวุฒิ ชาวเขาดิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายธน พรหมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายไกรวี ชูวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เชิดแสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีบุญธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงชิดชนก อ่อนทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงปวีณา ศรีชมชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงอัจฉราพิม อ่อนทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงธัญญจิรา โพธิหิรัญ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงจุฑามาส กรรณแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงณัฐพร มะทิโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงอริยาดา คำมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายจิตรภณ พวงบุปผา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงจิราภร ศิริโสภณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสิงห์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กชายวงศธร อ่อนดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงวาลิษา พรมเสนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงจุรีภรณ์ พวงทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กชายพีรวิชญ์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กชายเกษมนัฐ เสือมี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กชายกมลภพ ศรีคำแหง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๔ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงเปรมสินี หงษ์เวียงจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงพัชราพร กองม่วง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงนฤชล เก็กฮัว

้

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงรินรดา โพธิกุดไสย
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงพรชิตา บุญสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงขวัญวดี โพธิเถือน

์ ่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงธัญชนก วุธวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๗
เด็กหญิงบุตรนำเพชร ศศิบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงนิลเนตร อ่อนทอง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายนภัทร ปนะเต
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายอานนท์ หงษ์เวียงจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงธนวรรณ แก้วบัวดี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงขวัญสุดา เพชรดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงจิระภา เกิดสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๕
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

โรจน์บุญถึง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงพนิดา ทองบ้านโข้ง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงปวีร์นุช อยู่สุขอาบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงอินทิรา เฉลิมวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา สืบดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงวรรณภา รุ่งเรือง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีเหรา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ หมืนศรีพรม

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงณัฐชา ศรีบุญตา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงนาระดา โชระเวก
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายสุรพัศ อ่อนพุทธา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ชดประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงอมลวรรณ บุญมี
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ เปยมศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ระเวกโสม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายอธิภัทร์ จงศิริธารทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงพัชพรรณ ปานจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายสุริยะ ฟกสอน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายอ๊อด รสิตนารากุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๕ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายธนกร เทียนชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายสุริยา เพชรแย้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายดนุพล พรมศร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายเพชรผาภูมิ ปทุมสูติ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเหล็ก
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายจักรพันธ์ โพธิทอง

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายประภัส สัตบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กชายศุภกิจ ไฝเพชร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงทิฆัมพร นพรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หลักเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กชายสิปปกร จรเทศ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายธนาธิป สังข์เพชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี รูปหมอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กชายเอกชัย เตียะเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กชายวรวิทย์ พลายทองดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงสุวรรณา หาญกุดเลาะ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กชายจาตุรงค์ วังภูมิใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงอรัญญา เสือพันธ์เจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงสิริวิมล จันทาทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงธารใส บุญมี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายธนากร ศรีจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายธนา สุวรรณช้าง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายชวนากร รอดหงษ์ทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงมลทการ์น ชาวนายก
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายธนภัทร อ่อนแหยม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงพัชรี กัณพัทธณะ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงภัณฐิลา เลียงรักษา

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงวริสา เพ็ชรทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กชายจารุวัฒน์ แจ้งวิถี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กชายฑนัชชัย ทะนาสี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายนิทัศน์ สุดนาลาว
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กชายนพฤทธิ

์

รักรุ่ง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กชายพัชระ นุ่มพันธุ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กชายวัชระ พันธ์ทองดี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายสุธี อวยชัย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๖ / ๒๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายหรรษา รอดหงษ์ทอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงจุฑามาส ทองเหม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงปญจภรณ์ สืบเมฆ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงปทมา วงษ์จาด
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงพาขวัญ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงพรประภา ขันแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงพรพิมล ชมชืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงมนต์ตรา รักน้อย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ แจ่มกระจ่าง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงสาวิณี ทองฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงสุนิสา ทองกาญจน์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กชายเอกณรงค์ รักราช
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงธนวรรณ ทองเหม
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายธนภัทร งามดี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ เขาเหิน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ น้อยพระปาน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายทินกร แก่นจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงศรัณย์พร เกษมศรีสุขสง่า
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ภู่ระหงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงเกวลิน เกิดทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงพิมลรัตน์ โพธิศรีทอง

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายธนากร คำจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ใจกำแหง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงพรณัชชา ช่างทำดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงต้นข้าว เชิดชัยศรีพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงดวงพร กัณฑสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงกาญจนา แก่นจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กชายธาดา เจ๊ะอุเซ็ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลเปยม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดดอนสุโข  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กชายธนภัทร กลับใจดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กชายสหัสวิช ฉิมมา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กชายสุทธิพจน์ ตรีสง่า
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ อินทร์ศร
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงกมลชนก แน่นอุดร
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงแก้วตา แก้วเทพ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงสิรีทร ปทุมสูติ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กชายอภิชาติ มณีศรี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กชายปณต ชาวอบทม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ อุ่นใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงสิริยากร โกพัตรา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงวาสิตา ฉิมมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงวรารักษ์ หาญกลับ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายธนภัทร รอดดำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กชายพีรภัทร์ มุกเทศ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายธาดา ชัยณรงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กชายนราธิป เทพทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายเมธา วงษ์กัณหา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายสัญญา โสไกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายพิเศษ ศรีคำทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายอานนท์ ฉิมวัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงกชกร ปรีสงฆ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงชลธิชา สุขใส
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงธนพร สมัครการ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงพรชนก เวียงจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงพิจักขณา นาคแท้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงวารี เพิมพูน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงสิริยากร แก้วใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงอรปรียา แก้วบัวดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงบุญญานี คำหารพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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