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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๗,๓๙๕ คน ขาดสอบ ๑,๐๘๐ คน คงสอบ ๖,๓๑๕ คน สอบได้ ๔,๖๘๘ คน สอบตก ๑,๖๒๗ คน (๗๔.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงไอลดา หน่อปรีดา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายจตุรวิทย์ บุญเกิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายจักพรรดิ ฉัดฉาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายภาณุพงษ์ ปญญาชน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกรองทอง สมจิตร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี ขุนจันทร์ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงเยาวรัตน์ ปรีสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงฤดีขวัญ ฉัดฉาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงอรปรียา สีบุตรา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงไอรดา คงอยู่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายจักรพงศ์ สายวัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายนภดล คะชินทร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงชมพูนุช แก้วกระจ่าง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงรัตนาวดี เกตุประทุม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุพรรณษา ใจเสือกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุทาพรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ประสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุจารี พัฒนพหล

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงประภารัตน์ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงเมฆขลา ลิมโสภาส

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงไอรดา ช่างปลืม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แตงวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองข้องน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายศรัณยู ชิตนุรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ ชาวสามทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
นายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายกรวิชญ์ สิงห์ดวง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายกันตวิชญ์ ตามสัตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายกิจติพงศ์ พันธุ์เมือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายกิตติโชติ ศิริวัฒนากร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สนธิเณร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายคุณานนท์ ยศศักดิศรี

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายโฆษิต แสงหิรัญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายเจษฎา อรุณรัชฎารมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โฉมยงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ช้อยเชือดี

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายเฉลิมพล ชืนอารมณ์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายชญานนท์ นามทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายชยุต บุญศรีวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายณฐกร ทับทิมทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายณภัทร พัตรภักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ พ่วงน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐพล พันธุ์มาดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายณัฐพล มังคุด

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายธนโชติ วงษ์ประพฤติดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายธนพล รังกูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายธนภัทร บุญมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายธนภัทร อภิธรรมบัณฑิต

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายธราธร ม่วงทับสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายพงศกร พันธุ์แตง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายวรเดช โพธิรัง

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายวรพจน์ ศรีนาคเรือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายวรากร ภาชนะพูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายเศรษฐวิทย์ ธรรมประชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายสุทธิพัชร์ พราหมณ์น้อย

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ ตันตยานนท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงกรกนก เสือสกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงกวิสรา สิงหาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงแก้วใจ นามแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงขวัญธิดา ปรางยะพันธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงจิรนันท์ พวงบุบผา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงจีรนันท์ หนูวรรณะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงชญานุต เสือสกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงชนกานต์ มธุรสจำนรร

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงโชติกา อุบลดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงณัฐชา โพธิพูล

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัฐนรี โพธิพุ่ม

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงณิชาภา ธาดาอัครนนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงทัศนวรรณ รอดโรคา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงธนพร สอาดศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนันทิยา เจริญสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงบุษปะรัช ชนพิทักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงเบญจพร วรรณปะเก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เศรฐนันท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปภาณิดา ภาเอมวงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงปาริชาติ บริสุทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงปาริชาติ พันธ์แตง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงพรรณิศา สว่างศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงพริมแพรวา ชาวบางงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงพันพษา พฤฒินันท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงพิชญา ศุกประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงแพรวา ศักดิอุดมทรัพย์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงภัคจิราพร บุญมียงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงภิญญดา มีทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงมินตรา หมืนเดช

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงลลิตา บุญไล้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงวรรณภรณ์ บัวแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พระศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายทองแท้ พวงดอกไม้

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายอชิตพล ศรีโปฎก

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปวริศา เนาวคุณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงพณสวัสดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงวนัสกรณ์ คำวงกรด

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๑๓๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุพรรณษา คอว์ลี

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเพ็ญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงยลดา คเณศวรานันท์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
นายเกริกพล พรหมมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
นายภาณุกรณ์ รุ่งเรือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวภัสราภรณ์ สุขโกกี

๒๑/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวสโรชา วงษ์แก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวอรญา คงลำพูน

๐๘/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
นายชาญชล ชาวปลายนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
นายณรงค์เดช จันไทยจิตร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
นายณัฐนนท์ วารีผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
นายธนวัสส์ เปยมทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
นายธีรภัทร์ สว่างประทีป

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
นายปรเมศฐ์ เมืองเชียงหวาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
นายพิสิทธิ

์

กาลวัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
นายพิสิษฐ์ ตังธรรมนิยม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๑

นายอธิศกิตติ

์

นิธิเดชาจำรัส
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๒

นายอภิทรัพย์ เสกนิธิพงศา
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๓

นางสาวจุฑามาศ ปนตบแต่ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวชนาพร หนูปราง
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๕

นางสาวชลธิชา เกิดประกอบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๖

นางสาวดวงดาว รอดสาตรา
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๗

นางสาวธัญวรรณ ชาวปลายนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๘

นางสาวธาราทิพย์ คงสมจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวปฏิมา ขวัญเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวปยาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๑

นางสาวมินตรา ศรีเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๒

นางสาวสุธาพร รัตนเสรีวัฒน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาวสุพัตรา กาฬภักดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๔

นางสาวธนพร มยุรา
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๕

นางสาวพรนภา โชติวัชรินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๖

นางสาวชิดชนก บุญเรืองรอด
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๗

นางสาวนพวรรณ สารสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๘

นางสาวพิชชาอร อาภารัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๒๙

นางสาวลัดดาวัลย์ ตึงพันธุ์

๋

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา บ่องเขาย้อย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงจริยวรรณ มีธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงจิดาภา ซังยืนยง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงจิราพร ศรีพรแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ดอกกุหลาบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงชุตินันท์ แย้มมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พุ่มระชัฎร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เรือนใจมัน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงฐิติญาพร ภมรพล
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คณะวาป
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงณหทัย เศรษฐพานิช

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงณัชชา หิรัญยะวะสิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา นาคขำพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงธนนันท์ พานิชวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงธนภร รู้รอบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงธนษา ใจสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธรรมานุกูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลีสุวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงนัฐจีมีย์

่

กาซอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงนันทนัช ตะโกพร

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงนันทิยา ปเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงบุญทิชา บุญมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงบุศรัตน์ พิพิธ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงปภัสสรา วังกุ่ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงปวริศา สง่างาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงปาณสิชล เชียวศิลป

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพรรณวษา เหล็กดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา วุฒิกร
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงพัณณิตา ชาวห้วยหมาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงพิมพ์สิรี กันพงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงภัทรนิดา จำปาเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงภาณุมาศ อภิเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงเมธาพร พลเสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงเรวดี แก้วศรีงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๑๓๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงลักขณา คชาพันธุ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงวริศรา ลิมตนานนท์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงวิมลภา ทองคำใส
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงศรัญญา โตสวน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงศศิธร วราเอกศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ก้อนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงอรชพร แตงกลับ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงแก้วมะลิดา ตัญญาชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงข้าวขวัญ ทองไทย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงชัญญาภัค ศรีปดถา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงนภัสสร กลินหอม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงบุศรา แสงวิเชียร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงพรประภา โชติวัชรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงพัชรพรรณ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา อยู่สนอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงฟากฟา

ประเสริฐอาภรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงภัทรภร ศรีรุ่งเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงรจนา วิรุฬหเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงวรินรำไพ อายุการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีสม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงศวรรษญา อินทร์สงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงสาริศา ภู่มาลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงสีตลา โฆษิตเกษม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงสุขศิริ บุญศรีวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงสุริยาพร ไตรศรีสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอธิชา พุทธากูล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงอรุชา พานิช
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา ผิวแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

เสมคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายอติเทพ ไชยลังกา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงกมลชนน์ ฉันทดิลก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงกัลยดา งามถาวรวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๗ เด็กหญิงกุลประภัสสร์
พลอยสุกใส

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงคณภรณ์ แก้วประเสริฐ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงจิดาภา เนียมทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงจิรัชยา เหล่าตรงจริง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงจิราภัค พูลกำลัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงจีรารัตน์ ลมไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีวิลัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงชนกานต์ หนูนุรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงชนม์ชนก สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงชลธิชา เล็กถิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงโชติชนิต นาคใหม่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงฐนิดา ซ้ายอิม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงณัฐชญา สรรพมงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงณัฐฐา สังวาลทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงณัฐพร รักรอด
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงดวงรัตน์ ปญญา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ หอมสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงนภาภรณ์ แสงวันทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงนันท์นภัส สุขเครือเกิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงนันทนัช แก้วปาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงนันทิยา สีโมรส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงเนตรนรินทร์ ลิมเจริญวงษ์ชัย

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงประชาภรณ์ เพ็ชรรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงปญชิกา หนูวรรณะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงปยะพร งามมุตติกมล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงพชรอร ขันทองดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงพรพรรณ ด้วงคำจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงพรลภัส ยันตะศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงพริบพันดาว มุณีจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงพริมลดา ทองเจิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงพลอยชมพู สมจิตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงพลอยชมพู อุ่นวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงพัชรพร โพธิจินดา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพัชราภา หอมจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงพิชชาภัสส์ เชียวสกุลวัฒนา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทวีไทย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงแพรวา ศิลปชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงฟาใส ทองสุก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ อุ่นใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงภัทรลดา จันทรวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี พลายละหาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงมานิตา มหาชน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงรวิสรา เกษรชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ จรูญศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงลัลน์ลภัทร งามเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ ชินวงษ์ทัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงวรัญญา ทุมเชียงลำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงวิชญาดา ปารมีศิลป
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงศศิประภา เคลือนไธสง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงศิริจัญญา ชาวบ้านกร่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงสลารัตน์ เชยชม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงสุชานรี พรธานิศกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงอรวรางค์ ชูสินสมบูรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอลิษา ลิมไล้

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา พวงมาลัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงอิสรา มาดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายกฤตมุข มุขโต
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายกิตติกร หอมเกตุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายจิรเมธ วงษ์วานิชขจร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แจ่มจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายชนันกรณ์ คุ้มพันธ์แย้ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองอยู่
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายณัฐกร มีบุญรอด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐภัทร ทุมวัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายติณณภพ เรืองฉาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายธนภัทร พรธนะวัฒน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายธนากร เกตุคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายธีรพงษ์ ขำเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทร์ผา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายพชรกร วงษ์เพ็ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายพชรพล สังข์วรรณะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายภาณุพันธ์ แก้วภมร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายภูรินทร์ ธงชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายวัชรศักดิ

์

กุลสงฆ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายวิศิษฐ์ บุตรแสงดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายวีระภัทร สุตตาภรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายศิวากร ศุภเกษม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายศุภชัย สุกโฮก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายสหธรรม ยิบพิกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายพณิชพล กุมพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายอนุพรหม พรมเดช
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ขำเรือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เจิมสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงการะเกด หนองกุ่ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เหมลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงชฎานาถ แร่เพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ปานสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์
ธารารัตนสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงทักษดา นันทปยะวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ลีนานุวัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงธัญรดา อิทธิสาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงนภัสรพี เสรีวิพุธ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงนภัสวี พรหมมาศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงนริศรา สงวนพานิช

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงนวพรรณ พลเยียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงปนัสยา เย็นสุขเอิบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงปภาดา ศรียอดแส
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงปทมา ประเสริฐสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เผือกผ่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงพลอยชมพู อรัญญิก

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงมิงมนัส

่

เจริญผล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๘ เด็กหญิงรัชชภาพรรณ
คำหอมรืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงลานนา ศรีวัฒนชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงวณัฐพร สิงห์โต

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวรางค์พิชา พันธุ์ศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงศรุดา โชคดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงศุภกานต์ มีฤกษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

ภวะวิจารณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุพรรณิกา พลอยงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี กลีบเมฆ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี ม่วงสว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุวภัทร นันทสุคนธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงอัจจิมา ปานสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงเอมอร กรรไกร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายภูวดล พรมชนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ นาคเกตุอุ่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายวรรัตน์ หอมระรืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงฐิตวันต์ สุวันทนีย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงณัฐลดา มูลพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ลุมใหม่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงศกลรัตน์ ช่างไม้งาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงสุภิญญา สังข์เมือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงพิชญาภัค นาแถบทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงลูกเปด เมียนม่า

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สาคร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายทองจันทร์ เปนสกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงฐิติมา ดกพฤกษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงนัฐญา พุทธไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงศิลาณี ปานจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๖

นายปุระชัย ปานบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๗

นายวัลลภ ชัยศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๘

นายสิทธิกร อินทร์โกษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๒๙

นางสาวนาตยา ตู้เจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวนารี ข้อยเชือดี

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๑

นางสาวนำทิพย์ โพธิศรีทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๒

นางสาวนิธิกานต์ ลัยนันท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๓

นางสาวพรนภา สายสารี
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๔

นางสาวลาวัลย์ เรืองทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๕

นางสาวศิประภา เหมลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๖

นางสาวศุภลักษณ์ สืบหาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๗

นางสาวอธิษฐาน โชระเวก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายจิรายุทธ ลออเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายตรีธายุทธ แซ่โค้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๑๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายทักษิณ พลิคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธนากร ชัยกัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายนพดล คล้ายขำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายบุรพล อินทร์สาลี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายพัณณกร สุนทรวานิช
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายวีระพัฒน์ พงษ์สุทัศน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายสุทธิพร พุกมีพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ ยาบัว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงกนกกูล พิมแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ปญญากุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีสุขสาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายกฤษฎา เสมคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายคชานนท์ ด้วงละไม้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายเจษฎา ทองแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายเจษฎา ศรีเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ไกรพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายนาวิน เคนมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายนิพนธ์ แย้มน้อย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายบัณฑิต จันทร์สุวรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายภัทราวุธ ชีพนุรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายภานุพงศ์ อัตคงหาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายสิทธิโรจน์ หกสาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายสุขวัฒฑโน เคนดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายสุชน อึงมณีภรณ์

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายอดิศร ภุชคณิตย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงกนกนภา สายทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงเกียรติยา ดำรงค์ภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงชลิตา ดงหนองบัว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เพลิงน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงดารินธร ริตกันโต
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงธิติมา มลฑา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงปรีดาพร อุ่นคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงปยภรณ์ ไทยนิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงมัณฑนา เมฆฉาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงรติกาญจน์ ภูมิศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๑๓๕

้
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สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ยางนิยม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงวรินทร มูลทา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงสุนารี วงษ์พนัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงอุรามณี ศรีสนพันธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายณัชพล กันเกษร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ พัวคูขาม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงชลลดา ชาครีย์วัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงทิพวรรณ เช้าสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงนิยากร ซิววงศ์

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงปราณี หอมสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงพัชชา ทองทับ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงวงตะวัน ขุนหาญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงสายธาร กลินสาตร์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงสุนิตาภรณ์ บุตรเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงอรยา แสนชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ มาตรวิจิตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสนไสย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรีงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายพงศธร นันทะวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีนวล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายรพีพัฒน์ คงหอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายอัษฐาวุธ แก้วศรีงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงบัญญ์ณรี โพธิทอง

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ โรจน์บุญถึง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงสิตานัน หงษ์เวียงจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา สว่างศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายจันทสูตร ยอดยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายชาติชาย สุธารส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายธนภัทร สุวรรณมุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายปรีดี สังขจร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายภากร ลิมจิตสมบูรณ์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงกนกพร สนศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ลิศนิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ จันทร์ม่วง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ คำอุ่ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงชิตามาศ สิงห์เจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงธนัยพร แสงแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงนาราภัทร เอมวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงประภาสิริ หนูวรรณะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงปยนุช พูลกำลัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงพรนภา คงศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงพิชชาภา เผ่าพันธุ์แปลก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงเพ็ญอักษร นุชชาวนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงลลิตา สอนไข่
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงโสภา เดชทองพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายภีรพงษ์ ทองลิม

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ช่างเรือนกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงสโรชา สุพรรณคง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงสุธาศินีย์ สุวรรณชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายฉัตรมงคล ทรัพย์ยอดแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายพิษณุ หงษ์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายภูวดล มีรัช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา ยอยรู้รอบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงวรรณิสา ชาวดอนคูณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายกฤษฎา ส้มจีน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายกฤษฎากร ผิวพิมพ์ดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายฆทนนท์ สืบหุน
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายศรัณู พุกพาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายสุรัตน์ แปนเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญเทียน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงธัญชนก พงษ์สุทัศน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงศศิธร ผิวพิมพ์ดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉัตรแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายผริตเดช กุลเพชรอร่าม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายสมชาย มัธฉา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายสิขรินทร์ ผิวพิมพ์ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เทียนแย้ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงทิพยลักษณ์ ต้นทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายนันทวุฒิ คงวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายระพีพัฒน์ อยุนันทพิทักธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายศุภกิจ เชือรุ่ง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายอนุพงษ์ บุญเนตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงณัชชา สุขนคร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงนภัสสร หอมไม่หาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงนำทิพย์ นาคทองพริง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงภัทราพร ต้นทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงภานุชนาฐ ทับทิม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงมนีรัตน์ สุขพิมาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงเยาวเรศ คำคำพา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ศรีเหรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา ปอมน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงอัญมณี พันธุ์แดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงศิรินภา ใบบัว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสำราญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงพรยมล โชระเวก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ผางพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายอนวัฒน์ พลมุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงอรวรรณ ทองประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา บุญมีรอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายกิตติชัย แก้วมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายชานนท์ น้อยชมแพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายทรงวุฒิ โฉมตระการ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายวรัญู นนทลักษณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายสด น้อยคำสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายอนุชิต อุ่นเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายอรรคเดช มีชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงกาญจนา นพวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงจิดาภา สงวนทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงพรอุษา ชูเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา โตวงษ์อ่วม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงอภิญญา ตันติวิไล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายวิศรุต ล้อมวงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงปนมณี ชาวละหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงปยกานต์ บัวทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงพีรดา ไทยศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงภัทราพร จดชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงเมสา ศรีกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ กัลยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสโรชา มะนาวหวาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๕

นายชินวัตร จิวศิริตระกูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๖

นายสายชล สร้อยสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๗

นางสาวนันทนา ครองทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๘

นายชรัณย์ แก้วกระจ่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๘๙

นายปองชัย ทมินเหมย
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
นางสาวประภัสสร หงวนตัด

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๑

นางสาวศศิประภา นคราวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๒

นางสาวสายธาร บูชา
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๓

นางสาวอารียา บุญมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๔

นายคีตชนก แก้วพิลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๕

นายฉลองกรุง บุญธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๖

นายพงศธร รสจันทร์วงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๗

นายภีมพิพัฒน์ หอยสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๘

นายวรวุฒิ ศรีเหรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๔๙๙

นายสุขสันต์ พรหมศร
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
นางสาวกรรณิการ์ ไชยคูณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งสว่าง

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวจิราภรณ์ โตยะบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
นางสาวจิราภรณ์ อุปถัมภ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
นางสาวณัฐณิชา เตียวเจริญสิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
นางสาวดวงกมล สมจิตร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวปภัสรา เกตุคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
นางสาวปยาภรณ์ สีโพธิพันธิ

์ ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาวพรพิมล สุพรรณคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
นางสาวพัชรา เจริญธง

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
นางสาววนิดา สุดแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๑

นางสาวศรินธร กลำพบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๒

นางสาวสมฤทัย เพียงคาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๓

นางสาวสุจิรา เจริญดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๔

นางสาวสุพัตรา แสงน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๕

นางสาวสุรีพร แปนแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๖

นายอิทธิศักดิ

์

ฤทธิสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๗

นางสาวแซมมี

่

แสนซือ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๘

นางสาวสุพิณญา ขันติสถาพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายญาณเทพ จันทร์นุกูลศิลป
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
นายณัฐวุฒิ รุ่งวราภรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายธนโชติ บัวศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายพรณภัทร ศิริอุบล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงกุณฑริกา ธรรมโรจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงจิณตภา ใจเสือกูล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี คชาชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงภคนันท์ สาธร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๗

นางสาวทศพร ดอกพุฒ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๘

นางสาวธัญรัตน์ เขียวอรุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงสมใจ พันธ์แตง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายกิตติพันธุ์ สำเภาวงษ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทองหล่อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สมพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ บุญยังมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายนฤเบศร์ พิชิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายรัฐภาพ สงสุวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายสุทธิชัย แซ่เฮง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงฉัตรณภัทร์ จงเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงโชติรส จันทสุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงทัศน์วรรณ โตยะบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงรัชนก ลินนาค

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงลัดดา วงษ์พันธุ์ตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงวนิดา ใจดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ช้างชาวนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงสุมิณตา ดวงดาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงอิสริยากรณ์ ปานจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายคชาทัช ช่อพนอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายไชยพร เปลียนผลัด

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา มาโสมพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลคำพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายชัยมงคล พลสนอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายธีรกานต์ แก่ลำราช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายพงศกร ศรีวิเชียร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายวัชรศักดิ

์

สอนสุภาพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายสุพิน จารัตย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายอนุพงศ์ เดชบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ เนียมสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงกฤติยา แพฟน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงจิรัญญา ได้เจริญสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์
สถาปนะวรรธนะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา เคหะสถาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายจิรพันธ์ สังขมาลัย
๑๐/๑๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายชลธาร สังขมาลัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายวัชพล สิวทอง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงกนกพร อมะรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงกิตติมา นาคสระเกษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงชนกานต์ ขาวเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงชุรีภรณ์ เกตแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงธนกร แก้วปาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงธนพร เผ่าพันธุ์ภู

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วิมานทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงรมิดา แจ่มจำรัส
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงวรัทยา เดชอำนวย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงสุจิรา กลำพันธุ์ดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงสุธาสินี จีดแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงเหมวรรณ ท้าวลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๗

นางสาวชุติมา มะลิวัลย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๘

นางสาวสริญดา แก้วกำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๗๙

นางสาวอาทิตยา แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจิตรลดา หาวิถี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายกรรณชัย ศรีเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มีสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายนนธวัช คุ่ยสมใจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายพิศิษฐ์ เขม้นกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายภานุพงษ์ ฤกษ์นิมิตร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงนิภารัตน์ สุขสมชีพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มีสมวัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงวิลาสินี ปานมณี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิปญญา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงสิริกาญจน์ พวงสมบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงอรพิน จินดาประทุม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงอรัญญา ฉำชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงอรุณี มีจันทอง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายจักรินทร์ เรือนทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ แซ่วุ้น
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายฐิติพันธ์ อินแจ้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ เสียมพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายธนาดล ปติวีรารัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายธีรดา คุ้มวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรมบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายยศธร มะกรูดอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ จิตร์บรรจง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงจิราพร สิริชวลิต

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชนัญญา ศรีวิเชียร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงณัฐวดี สงวนศักดิชัย

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สมมาก

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงนารี จันทรา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงนำเพชร เต็มสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงปทมพร แปนชู

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงภาวรีย์ พจนวิชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงศตวรรณ อุบลบาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มะลิวัลย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงอรอุมา เรืองมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีสรรค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงกนกพร ขำขนบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงขวัญแก้ว เกตุสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายภูวดล ลินสุวรรณ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายกิตติธัช นภาดล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงชฎาพร พลูโคก
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงญาณิศา รัตนไพบูลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงณัฏฐพิธ ศรีงามฉำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงวาริธร ศรีงามฉำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๓

นายชัยพร แตงอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๔

นายณัฐวุฒิ ด้วงทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายจักรพงษ์ สุนทรวิภาต
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุตรแสงดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายบูรพา ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ ระยับศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงปวีณา ศรีวิเชียร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงศศิกานต์ เมฆฉาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา อินทร์สุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงธนัญญา สืบเพ็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำทาสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายธีรภัทร เภาเสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายรพีภัทร โพธิพันธุ์กุล

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีกานิช
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายวีระพล บุญเทียม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์คำมี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงจันจิรา บุญทน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงจิราพร คุ้มบุญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงธนัชชา แสนสอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงธัญญามาศ รอบรู้
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ นิลปานกัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงรัตน์กาญจน์ มีลาดคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงวาสนา นิมนวล

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงวาสนา มาตวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงอรอนงค์ อินอ่อนวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ เพชรแทน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงณัฐกุล แกรวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๐ เด็กหญิงประวีณระวีร์
มีลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงปุณยาพร แส้ม้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงพิชชาพร ฮวบศรีพันธุ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงวิภาวี บึงลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงสุวรรณา สมพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงอวัสดา ทรัพย์ไทย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายณัฐภัทร ภากรศิลป
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายธีรพล วัดอักษร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทร์ไกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายสัญชัย นิยม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายอัครชัย อภิชาติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงโชติมา เกิดศรีชัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงนัทธมนต์ พึงเกตุ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงนาตยา แกรวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงประภาษิต อุดมชาติบัณฑิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงเยาวภา ผลทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงรจนา สุดสาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงวริศรา บุญวันนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ ทวีทรัพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงสหฤทัย หนูวรรณะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
แม่ชีกนิตฐา ขำพ่วง

๒๐/๐๘/๒๕๑๓

ไทรงามธรรมธราราม

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๑

แม่ชีคำภู วงศ์จำเนียร
๒๕/๐๓/๒๕๑๗

ไทรงามธรรมธราราม

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๒

แม่ชีธนาวดี จารุพูนผล
๐๔/๐๔/๒๕๐๑

ไทรงามธรรมธราราม

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๓

แม่ชีธารญา วิชนะโภชน์
๒๑/๐๘/๒๕๒๗

ไทรงามธรรมธราราม

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๔

แม่ชีวาสนา เย็นประสพ
๒๕/๐๖/๒๕๐๖

ไทรงามธรรมธราราม

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายภูริวัฒน์ ธาดาธัญลักษณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว วัดพร้าว  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงดาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว วัดพร้าว  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงชิดชนก รอดอำพันธุ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว วัดพร้าว  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงภัคจิรา สอนพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว วัดพร้าว  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทวนเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายณัฐพล เอียมศรี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายตวัน ถ้วยทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายธีรภัทร พลอยรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แจ่มจำรัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายพัชรพล เกยสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายภูวนาท ชาวปลายนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายวรพล ชมจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายวรัตถ์ พงษ์ศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายศรันยู พลายละหาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงกมลชนก ชาวโพธิเอน

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงกมลชนก เลิศอนันต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงกฤติยา กลินคำหอม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัค สุขุประการ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงชญาณี ศรีวิเชียร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงณัฐชา ภู่คงแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงดาราวดี ศรีเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงธนิตา บุญธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงธมนวรรณ ดียิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ พุ่มจำปา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ จำปาเงิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงเมญาวี คณะโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวณิสรา อากรชี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงส้มโอ ชาวพม่า

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
นายกฤษฎา สันติพิพัฒน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
นายเจษฎา คงสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
นายธนพล พันธุ์แตง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
นายพงศธร เณรกอวัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
นายพุฒิพงศ์ สิงห์บุญมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
นายสุรเดช ผึงล้อม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
นางสาวกิตติยา ม่วงสนิท

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๑

นางสาวจิราภรณ์ แปนคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๒

นางสาวศรัณญา มาตรวิจิตร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๓

นางสาวอณัญญา สุดใจดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายมีนา เย็นมนัส
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายสิทธิพร แสงจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เกตุแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายสุธิวัต เจริญผล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายสุพัฒน์ อินทร์บุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงศรัณยา จันทฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสาริกา มังคะลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงบงกชกร สมบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงเรณุการ์ ปนไว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงส้ม ชาวพม่า
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มวิเชียร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายกิตติภณ แก้วเถือน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ขิมนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายภาคภูมิ เปรมจันทร์วงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุดดาเลิศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายพีระพัทธ์ งามดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายภานุเดช คำโฉม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายวรานนท์ กลำจีน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายศัญชัย จีนแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงธนวรรณ มาตรวิจิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงธัญพิชชา อ่วมเสือ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงพรพรรณ เขมวัฒน์ชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงพรพิมล นนท์ช้าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แจ็ดทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงหยาดนภา กฤษแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายจาตุรนต์ รักน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายทศพร สุขเกษม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายธเนศ สังข์ไทย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายวีรภัทร คงเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายสุทิน นาคสมพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงณัฏฐา สาทลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงยุวดี ษ.สุนทรนิรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงวรรณนิศา สวรรค์ประธาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วตา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสราพร ขุนจันดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา หงษ์เวียงจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงอนุสรา ปนกุมภี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงอังคณา แก้วเถือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงอาริสา สง่างาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาคพิทักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายทศพร เปรมจันทร์วงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงชลดา ฉัตรฉาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงนภัสสร แท่งทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงจิราพร มากสมบูรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สวัสดิผลจำรูญ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงนำเพชร เณรจาที
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงบุญญาเรศ หงษ์เวียงจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงภัสสรา ศรีนวล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายกิติพงษ์ นกสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายธนากร บุญมามาก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายนเรศน์ ดีกาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายผดุงเกียรติ เอียมสำอางค์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

พันธ์จันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายพรชัย นิลเปยม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายวิทวัส กลำพะบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายเอกลักษณ์ ชีพันธุ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงแก้วตา บุญแหยม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงตวงรัตน์ พันธุ์แตง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงวิราวรรณ เอียมสุวรรณ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงสิตา มงคลเกตุขจร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงสิริวัฒนา ฉิมสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายกฤษณะ แก้วสุกใส
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ ปนคง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายรณชัย พันธ์ผูก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายสาภวัตร สวัสดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ เชือเพชร

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายสุภัทร เช้าสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายสุวัฒณ์ชัย ฉายวิเชียร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงชนัญดา พชวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดอกไผ่
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงณิฌาภัทร ชมชืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงปริญญา เสารางทอย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงสุพรรณษา คุ้มพันธุ์แย้ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงอัจฉราพร นกสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายพรรณกานต์ สวนสมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

พุ่มพฤกษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทับจ่าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงนภาพร ดีมาลัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงสุธิดา ม่วงคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายจีรภัทร เรือนใจมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงมุนียา บุญมามาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงสิวภรณ์ ละม่อม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อุบลแย้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ชังเพิก

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงคณิศร เกตุคง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายณัฐพร ชิววงศ์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธนาวุฒิ ไหมศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายธิติวัฒน์ หอมสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงชนิตา ใจซือ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอโณชา กรรณศร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา เอียมคง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงแอนนา วงษ์แก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายจักกฤษณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายปาณวัตร เกตุฟก

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายภาคภูมิ จำปามูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงมาลิสา หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงวรารักษ์ รักษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงสุภาพร แก้ววิชิต
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายอานุภาพ ปานนุต
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายณัฐพงศ์ กอยรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายณัฐพล ธรรมณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายศุภกฤต จินดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายเอกพันธ์ ภู่คงพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ซ่องสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงฉัตรพร ทองอ่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายชาคริต เกษมสมบูรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายชาคริต บุญเอียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายพงศธร หงษ์เวียงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายพรนภา บุกพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายวิษณุ แห้วหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วอ่อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงจตุรพร ผิวอ่อนดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงตรีเนตร เช้าชาญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุวรรณศร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงปนัดดา ทองสา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงพจนีย์ จงเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงอรรถพร หอกกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายนิคม อุ่นใจดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายเจษฎา เสือเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายเพิมยศ

่

ทองหล้า
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายเกียรติภูมิ บุญมาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายขจรเกียรติ แตงวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายสุวรรณ ทองโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชะนะนอก

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายต่อศักดิ

์

คงจินดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายศศิ กลินกาหลง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายศุภชัย มังคะลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ภู่ไพบูรย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงเขมจิรา สังข์ศรีวิลัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงจิระกุล ศรีแก้วอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงพิมพา ชาวละหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงไพริน จันทะสงฆ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อ่อนศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงวิยะดา แก้วใหญ่
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงศิริกานดา แสงระดับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงศิริพร ปฐมกลัด
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ รากวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงอมิตา เกตุคง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๖

นายประสิทธิ

์

สุขระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายกฤษณะ บุญเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายณัฐพล อ่อนอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายณัฐภัทร นครารมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายปณิธี ศรีขำสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายรุ่งเรือง ห้วยหงษ์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

เสือจุ่น
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายอโณทัย เทียมที
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุภเวชกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงกัญยาณี ศรีสงคราม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงเขมณัชศรณ์ พุ่มพันธุ์วงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงจันทิมา สายมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงจิตรลดา บุญศรีวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีจันทร์อินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ช้างเขียว

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงนริศรา เปนสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ สุขเกษม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงพลอยจันทร์ ศรีจันทร์อินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ ใจดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงพุทธชาต ชืนใจรักษ์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ จตุราศรีบริสุทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ เรือนใจมัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงวิภาดา เชืออำ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสรีพร เขียวหวาน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงสุมาลี ลมูลกิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงอริศรา ผิวผาย
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงอารญา ธรรพสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงอารียา เภาวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๕

นายพัฒนา โตพันธานนท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๖

นางสาวณัฐนรี พงษ์หนู
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๗

นางสาวธวัลรัตน์ จันทร์เดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๘

นางสาวเบญจรัตน์ เจริญผล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๘๙

นางสาววริศรา เคนทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
นางสาวสุกาญดา สาดนิยม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายจตุพล สว่างศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ขลังธรรมเนียม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายจิรายุ ชาวเขาดิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายชลรัตน์ บุญประจวบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายโชติพัชร์ โพธิเผือนน้อย

์ ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายไชยวัฒน์ มีเอนก
๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายธนกันต์ ศรีนาค
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายธนกานต์ ศรีนาค

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายธันยวัต โชติกเดชาณรงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายพงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายพีรยุทธ สุตตาเส็ง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายศักดิธัท โตหิง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายสมยศ สุขเลิศธรรมกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายสุเมธี ศิวะนันต์วงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายสุรเดช ปานหว่าง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงกุลดา เรืองขจร
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงกุลสตรี คุณโตนด
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงจารุมน บุญมาก
๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงจินเจน นาคบางสัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงจิรปรียา เรืองหิรัญวนิช
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงชญานุต แซ่เอีย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงชลธิชา วาจามัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

ทองขาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงฐิติพร กำมอญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ฉาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ หลำคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงณิชกานต์ พ่านเผือก
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงณิชกานต์พร ลิมทองคำ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงดลนภา โรจนพิศาลกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงทิพย์จิรา เอียมวิจารณ์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ มยุรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงธวัลฤดี ร่วมรักบุญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงธัญมาส อินโต
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงธิชา รอดประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงธิตินันท์ นาคสังข์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงนวพร กระโห้แก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงปรานปรียา นามรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ อุบล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ รัตนะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงพัชรียา พิลา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงเพียงฟา บรรเทิง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ อิทธิชัยวัฒนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงมนสิณีย์ โพธิรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงรัชดาวัลย์ พัชรเวโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงวันเลิศ ลิมบรรจง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี วิบูลย์ชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงศิริพร สะอาดเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงสุชัญญา คำหริง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงเสาวณีย์ เกตุเอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงอนงนาฏ อิมโอชา

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงอริษา กรอบมุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงเอมวิภา ศะศิประภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ตุ้ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิแสง

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายชนะชัย ตังนิติพิฐจักร

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายชยังกูร สักกามาตย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สิริประภาพรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายชินวัตร เปามงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายธนากร ปนงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายธีร์ธวัช โนจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายประพฤทธิ

์

ทำดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายพร้อมบุญ ข้าวเข็มทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงกมลวรรณ นักสูญวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงคณภรณ์ ขำศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขำทับนำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงชนัญญา เฉลยไตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงชาลิสา มุงเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงญาณิศา จำปาเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงณัฐรีกานต์ พลายแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงณัฐินี แตงทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงธัญมน แสงจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงธารทิพย์ อำพุดซา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงปภัสสรา สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงประภาศิริ สีมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงปทนรินทร์ จำปานิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงปยมน อุบลบาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงพนิดา กล่อมจิตต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ กำลังเสือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน เสมคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายวรินทร ทวนเงิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

คุณธร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงแพรพลอย ครุฑทากูล

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙ / ๑๓๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงภติรักษ์ สำเภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงมณฐิลา ฉะอ้อน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงวราพรรณ จันทร์นุ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงศริญพร วิสัยชนม์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึงแย้ม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงสินีนาฏ กลินเกษร

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงสิริกุล อิมมณี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงสิริดารา ผ่องใส
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงสุชัญญา อินมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงอมิตตา ปนเหน่งเพ็ชร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงอรณิชา ลิมจิตสมบูรณ์

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงอรปวีณา พาขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงอรอุมา บุญมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายกนก พงษ์เกียรติกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายชนกนาถ ดวงใจดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายชวนากร วังนำเย็น
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายณัฐชนน ตังนิติกาล

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายตะวัน นวลดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายเตชทัต บุญเชือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายทีฆยุ สุมิตรเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายธนภูมิ วางฐาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ฮวดสกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายบริพัฒน์ เทียนทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายพีรภัทร กะมะลานนท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายภัทรพงษ์ ลิมธนกิจ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ เถือนน้อย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายวรธน ข้องม่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายวีรเดช แตงอ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายศุภณัฐ การะเวก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายสหภพ บุญประจวบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายสิทธิกร บุญเกิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองหอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายเหมันต์ พลอยสุกใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงจันทัปปภา สดงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงชณัฐิญา อุทิตสาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงชนิดา โพธิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงฐิติพร บรรดาศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงฑารินี ฤกษ์บุญมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นำดอกไม้
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงณัฐนิชา วะนาดร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงติณณา พิมวิลัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงธนพร จันบรรจง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงธิรดา สกุลณี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงปานิศา จันทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงปาระมี ศรีวันนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงพลอยรวี ผิวทองอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงพิชยา พันธุ์เสือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงภิญญดา จ่ายเพ็ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงมณฑิรา ชาวโพธิสระ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ แผนสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงรุจยาภา กลินหอมหวล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวริศรา ทองสุก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีชมเชย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงวาสนา พวงบุบผา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงวิรัญชนา ประเสริฐวณิช
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อยู่สอาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสรสิมา คล้ายหงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงสุนันทา ปรางเทศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๒

นายกัมปนาท ฉะอ้อน
๐๗/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๓

นายกิตติชัย ตันธนกิจไพศาล
๓๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๔

นายเกตุแก้ว ม่วงประสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๕

นายขุนแผน สุกนคร

๒๑/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๖

นายคมกริช สว่างศรี
๒๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๗

นายจิรพงศ์ สฏิปฐาน
๐๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๘

นายชูเดช แก้วกียูร
๐๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๘๙

นายชูยศ ช้างเปลียนเมือง

่

๒๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
นายณรงค์ ขาวไป

๑๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๑

นายณัฐวุฒิ แซ่ล้อ
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๒

นายถวัลย์ แก้วเมฆ

๒๔/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๓

นายทายาท บุ้งทิม
๑๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๔

นายธนากร คล้ายสีทอง
๑๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๕

นายธวัช ศรีเหรา

๑๓/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๖

นายธาตรี แก่นจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๗

นายธีรพล มันจันทร์

่

๓๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๘

นายนพรัตน์ ชำนาญดี
๑๗/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๐๙๙

นายนำชัย แซ่เตีย

๋

๒๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
นายนำพล ภูษาแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๑

นายนิวัฒน์ เฉกแสงทอง
๐๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๒

นายนุพงษ์ อันยงค์

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๓

นายบรรเจิด ทวีสุข
๐๖/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๔

นายบัณฑิต คงสุข
๐๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๕

นายบำรุง สว่างศรี
๒๕/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๖

นายประกิจ บุญสระ
๓๐/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๗

นายประมวล ดวงตาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๘

นายประสาร แจ่มแจ้ง
๒๘/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๐๙

นายแผน พ่วงกลิน

่

๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๐

นายพีระพงษ์ ชูประเวช
๒๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

นายไพฑูรย์ พวงสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

นายภัทร กลินโฉม

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๓

นายรวีวัฒน์ ปนะทาโน
๒๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

นายวันชัย คำแผง
๐๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

นายวิโชติ อิมรส

่

๐๘/๐๕/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

นายวุทธิ

์

พ่วงรอด
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

นายศราวุฒิ บุญมานุช
๑๗/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

นายศราวุทธ
วงศ์วิสิทธิตระกูล

์

๑๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

นายสาโรจน์ จันมา
๒๗/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๐

นายสิทธิพร แซ่ตัง

้

๑๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

นายเสรี ศรีสว่าง
๐๖/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

นายอดิศร แซ่เตียว
๑๔/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

นายอมตะ ประวัติ
๑๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

นายอาทิตย์ พันธุ์โห้
๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

นายเอกชัย โตสวน
๒๙/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

นายเอกรัตน์ กาฬภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

นางมาลัย ดีกาว
๐๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

นางสาวต้องตา ดอกลำเจียก
๐๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

นางสาวเรณู พงษ์สุทัศน์
๒๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๐

นางสาววรรณนิภา พรหมพ่วง
๑๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๑

นางสาววารุณี โพธิทอง

์

๑๖/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๒

นางสาวสุนิสา เดชจินดา
๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

นางสาวสุรินทร์ รอดพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

นายกฤษดา ไวท์วิทย์ริยะกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๕

นายสหรัฐ เกิดสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

นางสาวเจนจิรา ธรรมสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

นางสาวชนิศวรา บรรณกิจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

นางสาวชลีรัตน์ คิดชนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

นางสาวณัฐญาดา บุญอาจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๐
นางสาวดาวประกอย ขุนณรงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

นางสาวธัญญารัตน์

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๒
นางสาวบุญญาวรรณ ราตรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

นางสาวพิชามญธุ์ บุญจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

นางสาววราภรณ์ เนืองนก
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๕

นางสาวศรัณย์พร เอมโอด
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

นางสาวสาริศา วิวาราธนากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

นางสาวอรพรรณ โกมลวานิช
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

นายณัฐวร ทับแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

นายตะวัน สาหร่ายพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๐

นางสาวชณัญญา เกิดทรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

นางสาวชมพูนุช จันทร์สุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

นางสาวชุติมา มณีอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

นางสาวณํฐษา สังข์มณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

นางสาวณิยวรรณ อินทรพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

นางสาวนภัสวรรณ อิทธานุรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

นางสาวพรชิตา บุญญานุเคราะห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

นางสาวภัคชุดา แก้วธนากิตติ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

นางสาวโรชิตา ศรีสละ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

นางสาวลักษิกา พุทธิพงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๐

นางสาววนิดา วิเศษสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

นางสาววัคชัญญา โพธิบำรุง

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

นางสาววิวทิวา เรือนทองดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

นางสาวสุกัญญา สิงห์จันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

นางสาวสุทธิตา ชุ่มแพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

นางสาวสุธิสา จันทร์นาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

นางสาวสุภารักษ์ คงคา
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

นางสาวอภิสรา ฆ้องกังวาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

นางสาวอรพรรณ แก้วปาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

นายชานนท์ แต่งงาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๐

นายภาคภูมิ สิงห์บุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

นายรัฐฐวีร์ รืนเริงเดชาโชค

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

นางสาวกนกวรรณ วรจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๓

นางสาวณิชกานต์ เยาวครุธ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

นางสาวธัญวรรณ แย้มกลัด
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

นางสาวนฤมล เกิดหิรัญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๖

นางสาวเนตรชนก ชาติบุษย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาวพลอยชมพู
กวีชนวินิธกาญจน์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

นางสาวพิมพ์พรรณ์ วิชาสุด
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๗๙

นางสาวภัทภิญญา แตงทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๐

นางสาวยลดา อารีพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาววรวรรณ โพธิงาม

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

นางสาววิมลศิริ สำเนียงแจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวศิริวรรณ กลันดอกไม้

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

นางสาวสุภาพร ชุ่มแจ่ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวอรวรรณ พลที
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๗

นายชัยวัฒน์ ปรึกษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายภูมิภัทร พันธุ์พัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายวิภาส อุดมบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงเกวลิน เอียมอินทร์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงฐณิกา วังเย็น
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงณัฐพร จ้าเสียง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ รามจุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงผกาทิพย์ แสงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงพริมา จงเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงพัชชา วิเชียรวรรณกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงพัชราภา ปจฉิมวัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพัชรี เนตรแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ค่ายมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงยลดา เหมือนปอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงอาภาศิริ แจ้งกระจ่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงอารยา กันภัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายสถิตคุณ นามวงศา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีนางแย้ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงนิภาพร พันเอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงวีรดา โอสถ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ สนธิเณร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงสุดาพร สุวรรณคดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงอริสรา พรมจิดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงปวีณา จันทร์ศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงพนิดา ปานทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงภคญานิษฐ์ รุผักชี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงริมา เพ็ชรรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงวัศยา รณหงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงอาภัสรา จินดาเวชช์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ อรุณสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ พลชัยสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงหยาดเพชร แซ่เฮง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปนทับทิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ เจริญผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงดวงฤทัย ช้างชายวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายจรัสรวี สร้อยเกสร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายฉัตรชัย ปองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายธีรพล นิลนำคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายนภดล นาคเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายนันทกร บุตรคำโชติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายประภัตร ปนสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายภัทรพล เกตุคง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายยิงลักษณ์

่

พลายพันธุ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายรัตนชัย สุตนนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายวุฒิชัย ชาวเขาดิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายสยุมพร ขุนสังวาลย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายสิทธิโชค แสงดาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงกฤติพร บุญธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงกันยา โพธิเงิน

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ โสขุมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงณิชาภัทร เกตุปลัง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงนริศรา ประมวลพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ โตเติมพันธุ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ ทองอยู่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงปยนาถ ศรีประทุม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงลูกปลา นาคพิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงวิภวานี ศรีสุวรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เกษทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงศศิประภา จิตใจฉำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงศิริญา รุ่งสว่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงสมฤดี บำรุงสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา นาคพิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา อาญาเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ แซ่ลิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ นาเอียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ อิมสะอาด

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มะลิวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงศิริญญา สุขนุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงธนพร รุ่งวงศ์วาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงมณฑิตา เกตุวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงสุพิชชา ใจจง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงทิพาวัลย์ ไกรษรวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ อุดมพล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงกนกพร พิชิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงปวีณา แก้วแกมทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงสโรชา แผ่นทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปนทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีบุญเพ็ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงปานวาด สาสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายสุเมธี พูลธนสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงนำตาล แปนทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายชัชชานนท์ สุขนุ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายตรีภพ แก้วตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงบุญธิดา สียางนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ คล้ายวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีบุญเพ็ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเนตรทิพย์ ปานสมสวย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา เฟองฟุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงยุภาภรณ์ เนียมสด
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงนันธพร ดวงใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ รอดสนใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงภาวินี ภูฆัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงยุวธิดา ดาวลอย
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงศิริประภา ใจมัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงกุลศิริ แสงฉาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงอภิญญา เรืองศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

นายกิตติธัช อินสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

นายยศตการณ์ ผิวพิมพ์ดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

นางสาวบุณยกร เหล่ากอดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

นางสาวอรพรรณ จันทร์สุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๐

นางสาวณัฐอร ชุมวิจิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวสิรีธร สาวแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

นายธนากร ดอกชะเอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

นางสาวกนกพร ภูฆัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

นางสาวรสริน แผนสมบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

นางสาวสุนิษา ดอกชะเอม
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

นายเกริกพล กรับทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

นางสาวรุจิพร หมืนศรี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายชนะชล คล้ายทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายนำโชค ล้อมวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธีรไนย เพิกปุย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงลักษมี อินวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงสโรชา นุชชาวนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายศิวา แถมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายรัตน์ธกิจนุกูล สาททอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายจอมขวัญ จันเพ็ชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายชวนากร ชัยเกตุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายสมพงษ์ จินดารัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ราชอินตา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงธัญจิรา วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงฉันทนา จิตมาตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายชัชนันทร์ นิมนวล

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายประภัตร ผิวอ่อนดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนเรศ
วัดนเรศสุวรรณาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงพนิดา ศรีบุญเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงสุวิมล จำปเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายเจษฎาพร ขอพึง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายทินภัทร แก้วโสภา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายธนะธงชัย สุมณฑา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงตาคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิสุทธิ

์ ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงนิราวรรณ ศรีสังงาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุพิชญา ตระกูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงอินทิรา พรหมศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงพิมพ์นรา ศรีนำเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงนภสร บำรุงเพ็ชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงพรภัทร ศิวิลัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงวรัญญา อินละม่อม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายภัทรภณ ศรีนำเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพงศกร แก้วเขียว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายจิระพงศ์ ฆ้องบ้านโข้ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เชิดชูธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายอัฐพงษ์ อินฉ้วน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เกษสมบูรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลยาน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงกันตินันท์ ศรีนำเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงปาริฉัตต์ จ่าพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรีคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงเกศมณี มณีวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา สีนำเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ กลินโฉม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงญาณิศา เปยมสะอาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ นิมะลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายเทพฤทธิ

์

จาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายภูสิทธิ

์

เปยมสะอาด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายจักรภัทร พิศุทธิศานติ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายเขมปฐม์ แจ่มแจ้ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงพิชยา คล้ายวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงธัญชนก สมจร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงพรลภัส เพ็งพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงพรรณชนก ภุมรินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ นิมกลัด

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงพิมพ์อักษร กนกกิจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุวภัทร ปานดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงกมลวรรณ แช่มช้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงธิติมา แซ่ตัง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงสุดาพรรษ ธรรมใจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงนงนภัส แบขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงอัญชลีกร แก้วปานกัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์สุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงธิดาอุมา วงษ์งาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงภัทรมน ปานแสงเพ็ชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายชวนากร ดอกยีสุ่น

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงปทมาภรณ์ กุฏิระ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงชุติมน เมืองแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงภูริชญา ใจชือตรง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงกรพิณ พิชิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ วงศ์แวว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงอรอนงค์ คุ้มพันธ์แย้ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายพุฒิศักดิ

์

ดีแสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงดวงฤทัย แตงอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงดุจฤดี เจียคี

่ ้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ขุนทองไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงพิชยา โบกคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสัณห์สินี ศรีสุดดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงธันยธรณ์ ผิวอ่อนดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ปานสูตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงธัญรดา เกตุลอย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงสโรชา จำปเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงปยะดา วงษ์สุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงปญญาพร แสงฉาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงปนัดดา สุพรรณคง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงวริยา จันทร์พวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงอรธิชา นาควงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ จำปาสัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงลลนา มะกรูดอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเบญจญาณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงปวีณา น้อยเวช
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงพิมพ์นารา โมฆรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงธนัชพร รัชตารมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายก้องภพ สวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงดวงหทัย หวานฉำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงลภาภัทร อมรธรรมวุฒิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงชนิสรา นิลยะไช
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงสิรินธร บัวงาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๗ เด็กหญิงวนัสฑกาญจน์
วงษ์ทองดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสุธีรารัตน์ สวัสดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงชิดชนก มณีวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงมัชฌิมา อำภาวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา นิมนวล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายณภัทร โสคำภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายปรมัตถ์ โพธิหอม

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายอภินันท์ พันธุ์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงชลชิชา โพธิกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงปณฑิตา กอวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงแพรชมพู รักชาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงภัทริน รอดฉาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงมณีฉาย ปานหว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงวิรากานต์ ทิพย์ลุ้ย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงสรัญญา ศรีคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสรัสพร สามทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงสุพัชศิริ จำปาสัก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงเอมมิกา ศรีจ้อยวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา รืนโพธิวงศ์

่ ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงพิชชาพร สายทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มะลิอ่อง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงธนียา บุญลิมปนะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงอารียา ปานเผือก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายจตุรภัทร สว่างศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เผือกประพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายชวัลวิทย์ แพน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ดิษฐ์กระจัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงขนกนันท์ กองเพิมพูล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงชนาภา มูลทองคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงฐิติมา บรรดาศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพิชญา ศักดิคำแหง

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงศิริประภา ราษฏร์วรากุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วกาหลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงสุนิสา ปนทุสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุพรรณิกา ดอนจันมาตย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอภิญญา ทองเริม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงอรัญญา พลายละหาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงอารียา อังเปรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงภัทรีพันธ์ โพธิพันธุ์

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงอธิษฐาน ตู้แก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงรภิญญา ผิวชะอุ่ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายธรรมวัฒน์ สะสมทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายมานพ สุทนต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี ทรงศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธีรพงศ์ ทองปลิว
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายณัชพล สุวรรณศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงณํฐนันท์ สังข์ชาวใต้
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงอริศรา จำปเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงดวงกมล มากเทพพงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอภิญญา เสือวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่วงษ์อัน

๋

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ปาลพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ พลีเพือชาติ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายหัตศนันท์ บุญเจือจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายกิตติภณ หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เพ็งเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายวสันต์ หนูทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงไอญดา นิมิตกอบลาภ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พุ่มนาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงตวงรัตน์ เจริญพานิชเสรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงกัญจนา อยู่วงษ์อัน

๋

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงสุพิชญา บัวทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ พุฒซ้อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงกานต์มณี เชือศรี

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงกัลยา ศรีบุญเพ็ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ วัดบ่อสำราญ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขขำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงพนิตพร น้อมศักดิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพรชิตา สมใจเพ็ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงสุภัสสรา พงษ์พันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายณัฐกานต์ สุกเกษม
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายเดชา นุ่มจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายภิญโญ สงวนนามทรัพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงอริยา วงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงขวัญแก้ว แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ กองแก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพรวิไล อุปการะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงพัดชวาล งามยิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงกุนที งามยิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงทานตะวัน งามยิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ สร้อยสุวรรณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงยุวดี งามยิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขุนณรงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา ขุนณรงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงศิริจันทรา รูปดีเหมาะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายณัฐพล กาฬภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงชุติมา ปอมคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงสรัญญา เนเรียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายศราวุฒิ ปญจะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายหิรัญ กองแก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงจิราพร สุขวัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายจาตุรพงศ์ ขุนพิมล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายเชิดเกียรติ ทองดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายณัฐภูมิ เกิดบูชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายธนกฤต จันทา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ขุนณรงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงวิลัยพร นครคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๓ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วสุกใส
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ งามยิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายณัฐพล ประสงค์โก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงชนกสุดา นำพุกำเนิด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุขนารี โอไก้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายพุทธตา ติบจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายจิรายุทธ บุญนาค
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายสายฟา งามยิง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงรุ้งทิวา สุกใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขุนณรงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายฐาปกรณ์ กาฬภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์พัฒนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายรถ แบ่งเพ็ชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงรมย์รวินท์ กองศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงธณาพร งามยิง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ขุนณรงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงปาหนัน มันคำ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ
วัฒนศิริกาญจนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงธิดา งามยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงชาลินี แซ่เจว
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนณรงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

ปองฉิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายฐากูร เสนีวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดวังยาว  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

ตาลเสียน

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงสุภา จำบัวขาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงกาญจนา แก้วดวง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงจิราพัชร สว่างศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไพรศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงนาตยา งามยิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เจดีย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงสุธิมา ลำไยพงศธร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายจารุวิชญ์
เอืองคำประเสริฐ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สมคิด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงขวัญชนก อาจเดช
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงเสาวณี พลายมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๔ / ๑๓๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายจักรพันธ์ คำมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงสุฑามาศ ครคง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เซียงฉิน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองวร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนคงมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงปนัดดา พึงนุสนธิ

่ ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงพวงชมภู พึงเครือ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงวรนุช นาคทัง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงวสิตา แห้วเพ็ชร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุธิดา จารุภาพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงอมรทิพย์ ขุนณรงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายเดชอุดม อู่อรุณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายธเนศ ใหญ่ยิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายนิกร มีแสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายเนวิล โหงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายอภิวิชญ์ นาคพัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายแคทรียา กาฬภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงปนะพร พลิวปน

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แวงไทย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายตุลา กองจำปา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายพัชรพล โรจน์พวง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา แจ่มวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงชลาลัย อินเขาย้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมรูป
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทันสมัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายญาณวัฒน์ ไทรย้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงนภัสสร สว่างศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงปอรรัชญ์ ลิมเจริญ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงวริศรา หอมบานเย็น
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงอโนทัย นพวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายศุภโชค มันเพชร

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงณัฐถา แฉล้มภักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงธีราพร แก้วเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงนัชชา ศรีเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา หร่องบุตสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพรชิตา จันทร์คูเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงมานิตา บุญแหยม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงวรกานต์ พิกุลขาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงดวงตา สุขีวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงวรกัญญา อินตรา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงมาริษา ขุนณรงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงอริสสา บุญประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

เทพณรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงชิดชนก ทองเชือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงญาณภัทร เกตุอุบล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงบัวชมพู แว่นศิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปนไว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงอริสสา ชุ่มชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงอัยลดา ดำขำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายธนภัทร แซ่ง้อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สีสด
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายพงศกร หมีกลัด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงพรชิตา มะลิคง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงมานิตา กันยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงมุชิตา หอมไม่หาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปนทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงศริญญา พิมพขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสิริญญา ธัญญเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีเดช
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุธาพจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

โพธิพรหม

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายเอกพงษ์ ผิวงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายอาจบดินทร์ ดอนไพรอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงจาตุรพักตร์ บูรณะสุธีวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายกิตติธัช ปานเงิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ โกมลสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ขาวเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายศุภเชฎฐ์ ยอดเท่ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงณฐอร กุลชารินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัชชา วุ่นดอนไพร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงตะวัน เส็งดอนไพร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงนริศรา ช้างโก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงนันทิตา ขำกา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงพรหมพร สว่างศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงรัญธิดา พาชืนใจ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงรุจิษยา นำทองคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงอัมพรภัณฑ์ กัญญา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดด่านช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายสมาธิ จันอินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายวันชนะ กาฬภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงกาญจนา คตชัง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกิตติยา สุขกลิน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงจิระสุดา อินทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงชลิตา เพ็ชรลำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงธนัชชา เรืองศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงธนิสร สราคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงพัชรี สง่าไกร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวอมมิกา บุญศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงสายพิน บูชา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงสุณัชชา บุญกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงสุพิชชา คำบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ พันพุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงจิราพัชร ทีปะลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงณัฐสุดา จำปาเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๗ เด็กหญิงพรณภาพรรณ
เวียงอินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงพรรณภษา ซุยแป
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงวิชุดา หงษ์เวียงจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงจิรภัทร
วิทยานันตนารมย์ ๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงภัทรจาริน เกษประทุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายชญานนท์ ทองโสภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายชาญพิสิฐ อมสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายฐานันดร หีบทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ขันทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายณัฐกิตต์ หอมไม่หาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธนัท สุวรรณโชติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายธรรพ์ณธร บุตดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายบารมี คำมี

๓๒/๑๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๐

นายปฐมพงศ์ คงจัด
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายราเชน หมวดผา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายสมศักดิ

์

แสนคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายสุกฤต เทพจิตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายเสกสรร เชือสุวรรณ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายอมรเทพ ไกรราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกรกนก สมใจเพ็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงเกษสุดา พันธุ์ดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงจันทิมา บุราณรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงชฎาธาร แก้วเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงชิดชนก ชินไชสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาคพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงทักศิณา ธัญญเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงนิราพร บาลนคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงพจนา ขำวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี อรุณโน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงโสธิญา ดวงจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงชลลดา หมวดผา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงธิดา เมืองมัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงนวินดา ศรีเผือก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ลามณี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ รโหฐาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงพรทิพา นำแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงพิณพลอย มะโนรมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงหยกฟา ชุมสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงอราวรรณ สอนแท้
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงอัมพร สัตบุตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดดงปอ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายจตุรภัทร -
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เอียมสอาด

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายนวพล โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายภูตะวัน กาฬภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายไวพจน์ -
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสุธิเดช นำแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายสุรพัฒน์ ทองสุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงกัลยา พิมพขันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงปภาดา สะราคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงปยพร อุตมกูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมหิรัญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงรัตติยากร สมบุญดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงศิรินทรา คำกองแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายจักรพงศ์ พุ่มจำปา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายจุลจักร พุ่มจำปา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณัฎฐกิจต์ ฉายสี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายณัฐภูมิ ภูฆัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๖
เด็กชายพิชญ์พิพิฒน์ นำแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ภูฆัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงชุดาภรณ์ นำทิพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงดวงอนงค์ เดชอาจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๐

นายมนตรี แก้วดุสิต
๐๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพลอยพิมล อินสว่าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงชนิกา แก้วโกมล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงธัญพิมล อ้อมนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงศศิธร ชำนาญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๕

นางสาวศศิวิมล แตงทอง
๒๗/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงเกศกนก ทองประสม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 วัดนางบวช  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๗

นางสาวภาสินี มงคลเกิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 วัดนางบวช  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พราหมเพชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงธีรญา เกิดลาภ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงนันทิชา มันเมือง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงนันทิดา ชุ่มชืน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงอมิตา จันทร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายชาญณรงค์ กิงนอก

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงกรวิภา คชอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายกิตติพงธ์ ขุมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายจักรินทร์ คำโฮง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงฉัตรลดา ยิมประเสริฐ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายธันย์ชนก กาฬษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายนพรัตน์ พลเยียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงนุชรินทร์ เพชรศรีชา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายมาริสา เกษประทุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงมีนา ทังทอง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ กาฬภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงวรรณิดา ทับทวี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงศุภกันต์ กาฬษร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายอธิรัตน์ อิมสวัสดิ

่ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๗
เด็กชายอัญชริญรัตน์ สีขุนฮาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงโชตินันท์ กาฬภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายคฑาวุธ นันทเจริญชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายจิรายุส สิงห์สม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายนิทาน กาฬภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายพิศิษฎ์ พิพัฒนเบญจกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายเพทาย กาฬภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายรัฐพิพัฒน์ อินทร์อยู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายจักรพันธ์ การภักดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงชญาดา ภูฆัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มมูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงปนิดา รถมะณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงปทมาพร ภูฆัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายเล็ก เล็ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงวนัสวี อินทร์หอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายวิชยุตม์ คชอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายสิทธิพล นัยเกตุ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงสุชาวดี พลเสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ขุมทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุรางคนา คำมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงโสรยา คำมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวิภพ จันทร์ลอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายเนส โครตคำหาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงกชพร แสงสว่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เดชมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงกรองแก้ว ดวงจินดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายกฤติน เกตุรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ภาณุทัต

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายกสิน ทรดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใสสอาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์เอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๘

นางสาวกาญจนา วิระนนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงกานดา งามพริง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงกานติมา ขุมทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายกิตติพงษ์ จันหนู

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายกิติกร สุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงกุลชา ดวงจินดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงจันทกานติ

์

นาเอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงจันทิรา เมืองสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงจินตนา นาเอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ หิรัญวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ เขาแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงจียรัตน์ น่วมปาน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงจีราวรรณ ตุ้มทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายเจษฎากร ประทีป
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงชนิตนันท์ วิวัฒน์นุกูลชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๓

นายชุมพล สิทธิทัต
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายฐานวัฒน์ อธินพคุณพงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงฐิตาภา พวงมาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงฐิติพร บรมทองชุ่ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงฐิติพร แย้มยิม

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายฐิรวัฒน์ คลังนุช

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายณเดช ขุมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงณภัชฌา ศรีสำรวย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายณภัทร์ ทองน่วม
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายณภัทร นุ่มเอียม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงณัฐชา ระโหฐาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ยิมแย้ม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิพิธพรเลิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงณัฐรดี ก้อนเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี เมืองช้าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงพิมนภัทร ภัคภรชีวีวัฒน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงณิชารีย์ นำแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายดนัยวุฒิ วังทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงดลยา ศรีบัวทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายตะวัน ประทุมเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๔

นายทนาวุฒิ อันสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงทิพวรรณ สีลารัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายธนพล สังแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายธนภัทร ทองดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงธนัญญา ภูผา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายธนาพันธ์ อินโต
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงธนาภา ทวีรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายธนายุต กุลนาทน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ต้นน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงธารทิพย์ อินทร์เจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายธีรภัทร์ สายบัว
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายธีระพงษ์ พงษ์พิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ อุบล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงนฤมล บุญกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายนัตตานัย แช่มช้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงนัทญา ปานคีรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายนันทกานต์ ปนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงนันทิยา กลำดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงนำตาล เมืองบ้านกรวย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงนำฝน ชูปรารมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงบุษกร แสงรัตนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายบูรพา เทียมเกิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายปฏิภาณ พวงแย้ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายปณิธาน พวงแย้ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงปติยดา รุ่งเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงปนัดดา ปานสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงปภาดา ด้วงเหม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ เหล่าต้น
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงประภัสสร พูลสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงปรายฟา เกตุตระกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แสงนิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร กาฬภักดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ อินโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงปารียา เหมือนจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงปาลิตา สวนดอกไม้
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงปยมาศ พงษ์นารายณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายพงศกร สะราคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายพงษ์พานิช สอาดเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพรรณปพร ไพรวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงพรหมพร มีมามาก
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายพลพจน์ นำแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีคงอยู่
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงพลอยพร สินธุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงพันธ์ทิวา เพ็ญจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายพิทวัส ขำทับ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงภัทราพร เข็มเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายภาณุ หอมไม่หาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายภานุวัตน์ นำแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายภูมิรพี พิมพ์พันธุ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายมงคล รักพวงทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายมนัสวิน ทองม่วง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงมาริสา พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงมีนา อินโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงเมธาวี คงมัน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญยะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายรพีพงศ์ จันทรัศมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายรพีภัทร พุ่มไสว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงรสิกา ทำเนียม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายรัชตะ ยิมจันทร์

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงรัชนก หมีวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงรัชนี พันคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี ประเสริฐศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายวชิรศักดิ

์

ศรีศักดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงวณิดา เขาแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงวรรณภา โพธินอก

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงวรัญญา ภูมิวงศ์สกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงวรากร ภู่มาลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวราลี นาทองแถม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงวริษา เข็มเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงวันวิสา ขุมทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงวาสนา สานุทิตย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงวิภาวี อินทร์รัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงวิลาสินี โพธิเหรียง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายวิศรุต ปนสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายศตายุ ทับทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงศรินทิพย์ ราตรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงศรินทิพย์ นำทิพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล โหจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงศุภกานต์ พุ่มจำปา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสหพัฒน์ อินสว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงษ์จันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสิริกร ผาสุก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงสิรินทรา โฉมแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

โฉมแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา ผาสุก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุณิสา ซุยแป
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงสุพิชฌา ผิวขาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ โคณะบาล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เข็มทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วคือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัพรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงอรณิชา อินโต
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอรนิชา ดีเสมอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงอรปรียา ศรีพุกทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงอรรินทร์ ปนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอริสรา ร่มลำดวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ วิทยาพล
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงอารียา คงงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอารีวรรณ ชำนาญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายอิทธิกฎ บุญรักษาศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญช่วย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญช่วย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ เจตนเสน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายเอกวิชญ์ พุ่มเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงเกวลิน เกาะแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

ราตรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงปญญาพร สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงพีรพรรณ โพธิษา

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายภราดร แซ่ฉัว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายศรัณย์ เมืองช้าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายอัศม์เดช คำไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ เมืองช้าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา โพธิศรี

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงนวกานต์ ช้างคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๘

นางสาวปทมาภรณ์ อินทร์โสภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงปานรพี ช้างคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงปยะมาศ สุวรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงปยะวรรณ บวรชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงพรรณวษา มะนาวหวาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงพิชชาภา ทองเสวตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงวนิดา แซ่จัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๕

นางสาวสุนิสา เมืองช้าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๖

นางสาวอนุตรา สุขชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงอรทัย ประถมทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงอรนุช จูบาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา อินพักทัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๐

นางสาวอินธิรา เงาภู่ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงฐิติกา โสดาลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงธีรนุช ไกรแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงปรายฟา มะนาวหวาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงศุภาวิดา โพธิศรี

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงวนารี ตังจรูญ

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงวิภาวี ตังจรูญ

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๗

นายเลอศักดิ

์

คล้ายปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทองจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรียบร้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงดวงกมล สายเครือคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงพุธจริน บุญเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

มาดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ขะมันจา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงจีรนันท์ มีศิลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงปยะนุช นาควงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเลิศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงสรรค์สิริ ปนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๘

นางสาวศิริวรรณ แสงสว่าง
๐๗/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายกตัญู อรัญพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายจิราภร นุ่มดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโมรา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายธนัญชัย นุ่มดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายมนพัทธ์ มาตราช
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายวรายุ พูลเพิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายสิริวัฒน์ สุขศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงอนุรักษ์ หอมยามเย็น
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายกฤชนันท์ นิลทับ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายกัณนิกา คล้ายทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์อินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายจัตุพงศ์ คล้ายนาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

นรารักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายจิราวดี ขำเพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายชญาภา ศรีม่วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายฐาปณิกร ศรีวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายณภัทร ใจบริสุทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายณัชชา โสภะวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายณัชพล สุดแสวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายณัฏฐณิชา โอทัศไนย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายณัฏฐพงศ์ นาคสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายณัฐชนน มีกมล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายณัฐดนัย ศรีวันนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายณัฐตินันท์ แตงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐนัย โพธิโต

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วราห์คำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายธงนรินทร์ อินทพัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายธเนศ นาคมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายธัญญาพร ตันติพงศ์อาภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายธัญพิชชา ฉายาประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายธัญพิชา ระจิตร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายธัญเรศ ติดนอก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธันยา แช่มช้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายธิติพงค์ สาระนัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายธีรภัทร
เสาวลักษณานุกูล ๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร จันทร์เรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายนภดล สว่างศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายนภัสรพี บุญนรา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายนฤมล โสภาสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายนลพรรณ ยิมฉาย

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายนลินนิภา บุญจงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายนวพร กาฬภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายนวพล ช้างดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายบุริศร์ ดารดาษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายปฏิภาณ นาชัยฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายปภานัน ไหลเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายปรมาภรณ์ จันทร์นุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายปองภพ พิศดวงดาว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายปญจวุฒิ จันทร์สอน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายปทมพร สูงปานเขา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายปยวรรณ โพธิทอง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายปุณญฤทธิ

์

บารมีชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายปุณยภา สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายพงศ์วิชญ์ ศรีแสงจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายพชรพล พวงมาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายพชรภรณ์ จันทร์สอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายพร ดวงแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๗
เด็กชายพรหมภัสสร

เบญญาภาจิรารัตน์ ๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงพัชรพร อำจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงพัทธกานต์ สุวรรณรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงพัทธมน บำรุงกิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงพิชชาพร มุ่ยโสด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธรรมโกศล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงพีรดา สุทธิตังกวิเชียร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงพีรภัทร์ ขำทิพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงพุทธิภรณ์ สุกใส
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงแพรวา โพธิทอง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงแพรวา สำเนียงหวาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ดำนิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงภัททะนิษฐ์ ศรีโมรา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงภัทรกร แตงโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงภัทรพล มะนาวหวาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ กำแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงภาวิณี เพ็ชรเรือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงภาสินี ยาสำลี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงภูมิธรรม นิลเลิศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงภูมินทร์ ดวงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงภูมิพัฒน์ ปทุมานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงยุพาพิน ทวยนันท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงวรวิทย์ อินโต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงวรันญา อักษรศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงวีรยุทธ ปุยขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงศตายุ ริศนันท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงศราวุฒิ เหลืองงามขำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ร่วมรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงศุภชัย ทิพย์สุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงศุภิสรา สุขดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงสถาพร กังผึง

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงสราวุฒิ ปานเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงสิทธินนท์ พวงมาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงสิรามล แตงโสภา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงสุทธิศักดิ

์

นรสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงเสกสรร จูเผือน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงอชิรญา เชียงสิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงอภินทร์พร ศรีโมรา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงอรพรรณ ริตพวง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงอรรถสาร ทิพเนตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงอรินทร์ญดา แตงโสภา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงอัยยา คำแผง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงโอมรินทร์ แสงแดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแผง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงวรรณภา นำจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ มาลุน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงสายธาร จันทร์อ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายณัฐวร พลับวังกลำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายศิวกร กุมภาพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายสมภพ ช้างวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายอนุพนธ์ แก้วศรีงาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สว่างแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงธนกร ศรีศักดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงปนมณี นำจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงสาวิภา ศรีโมรา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงสุพรรณี พันคงดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายภาคภูมิ นำทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงการะเกด ศรีดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงพิชญา ใจโปร่ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงมิงกมล

่

เปรมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ผลดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ม่วงกร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงปานวาด นำทิพย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายกิตตินันท์ นำทิพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายคุณวุฒิ สะราคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ เสาวรส
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายชนินทร ปลีจุ่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงชุติมน สังข์งาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงณัฐชา ศรีบุญเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายนิพัทธร์ สิมมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายพีรพงศ์ รักมีศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงศริสรณ์ ธัญญเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายศุภวัฒน์ นรสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ใจมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กาฬษร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงพวัลย์ชนา ทัศนสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงอรสา สำแดงเดช
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงอโณทัย ศรีโปฎก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ นุชผุดผ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ กลินโฉม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงนิรวดี วงษ์บัณฑิต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจมัน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายรพินทร์ ปูสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ทาตุการ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงณิชา แก้วเมฆ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๒

นางสาวชนัญญา เขตขันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๓

นางสาวอรอุมา หยุยพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๔

นางสาวศิริจันทร์ หลีพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๕

นางสาวรุ่งฤดี ราชสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๖

นายรุ่งโรจน์ จีนป
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๗

นายอนุชิต กองร้อยอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๘

นายตะวัน เอมวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๗๙

นางสาวสุภาพร สายเงิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๐
นายธนกร โสมภีร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๑

นายสมบัติ วงษ์บัณฑิตย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๒

นายเฉลิมฤทธิ

์

หมอยาดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ กุนอก

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายธวัชชัย จิตต์บุญทวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายปฐวี ขุนหมืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงกิตติยา มีโพธิงาม

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงนำฝน โดยคำดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงดวงใจ วงษ์พันธุ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงพิมลภา สร้อยสุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา สารศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงอริสา ไผ่มี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงกานดา ตะวันทุ้ย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงธัญพร โพธิอรุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงสุจิณณา คนงานดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา กลินหอม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายประกิจ วิวาสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายสุก หอมสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงสุชัญญา คนงานดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สำแดงเดช

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายธนพงษ์ วงษ์บัณฑิตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงศิริพร ดาเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงกุลณัฐ แจ่มจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงขวัญตา ชาญปรีชา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พันธุ์ขะวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงเนตรชนก ทองคง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงอรทัย ดวงล้อมจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงศ์บัณฑิตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่เดียว

่

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายบรรหาร พิญญกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายแหม่ม ปาทาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พุทธชาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงณัฐญา เสือคำราม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงเบญทิพย์ เอียมสอาด

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขวัญแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงปาณิสรา จิตจำนงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอนพัทย์ กิจทชล
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายสหภาพ มีรัช
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายราธา ฤกษ์สง่า
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา อุบลแย้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายพงษ์รพี แพพิพัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หอมลำดวน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายธิติพงษ์ พยัฆวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายเมธาวัชร์ ยิมประเสริฐ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงณิชานันท์ ดาศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงภัสราภา สาธิตกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สังข์สุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงณัชชานันท์ ไตรแสงศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ เนียมยิม

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายธนิสร ธีระพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเจิดจ้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงผกามาศ บัวแดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงพรชิตา คำมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงวริศรา ศรีการะบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายศิรายุทธ แซ่ตัง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงสุชานรี บัวมี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงสุวรรณี ยีหลง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอัญญาฤทธิ

์

สังข์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผิวเกลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๓๙

นางสาวเรณู ไตรโยธี
๒๔/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ดาบพิมพ์ศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายศิริพงษ์ ฉิมวัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๒

นางสาวอภิรดี ผาติเสนะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายอาคเนย์ สอดเนือง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายปทีป พันธ์ชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายพัสกรณ์ ผาติเสนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงทิพพรัตน์ ดวงจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงอิสราภรณ์ อันทะศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายภานุพงษ์ รุ่นณรงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงฐิติมา ชาติทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงธนิตา รำรวย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงเปยมสุข รอดโฉมฉิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มันมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงวันทนา มาพันธุ์สุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุบล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงกรนิกา หุ่นธานี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายเกริกไกร คำภาค

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีสังข์งาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงเทวพร สารสุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายธวัชชัย มะคุ้มใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายประพฤกษ์ หงษ์เงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงประภัสสร กล้าหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๒

นายประภากร สาตารมณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๓

นางสาวปารวี แย้มพิกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงปราถนา เสือเดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ แหวนทองคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงลักขณา เทพณรงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๗

นางสาวศรัณญา นามสอน
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายนที เล็บประดู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายปณิธาร ปะวะโก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายประยง แก้วเกตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงเพชรดา โพธิบุญ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชะเสริมไพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงณัฎธ์นรี ปริญญารัตนเมธี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายธนกฤต ดุริยะพันธุ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๕
เด็กหญิงพรไพรินทร์ บุญประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงระวี พจน์สุวรรณศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายวัศพล โพธะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายสัญชัย แก้วอินทร์ชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงสุณิตา สุขสาลี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายมนพัทธ์ อภิเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงวรรณภา ต๊ะใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายนวพล ชืนอุรา

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายเพ็ญเพชร แสงพราย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงพัชราภา แย้มเกตุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงนภัสรา สังข์ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แก้วสุกใส
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายวีรนนท์ อภิเดช
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงกนกพร เนตรสว่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วหอมคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงปาณิสรา อิสสะอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กิจนิมิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงบุณยานุช ปนแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สะอาดเอียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงสิริมา จันทร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงสุชาดา นพศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงสุพัตตรา ลาภานิกรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงอรนุช คงพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายกฤชชัย ราตรีมีชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงเกตนิภา พุ่มแดง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายฉัตรชัย แก้วหอมคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายฉันทพัฒน์ คำแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายถาวร เขียวกสิวิทย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทับนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงนรมน มหรรณพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงนฤมล โสรส
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายนันทวัฒน์ แจ่มแจ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ แพรเขียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงปรางทิพย์ แก้วสว่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงปภิญญา กล้าหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงภัสสร แสนธานี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงมนัสวี กิจประมวล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงมาริษา สุมานพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายรัติพงษ์ อินทรกำเนิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงวันศิริ ฤทธิยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ นาคชัยยะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายพรชัย โพธิทอง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายไพศาล แช่มช้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายหัสชัย ต่อรมรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงสุภาพร นิยมทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงแก้วสิริ แช่มช้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงวราพร นามชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงศศิภา แหวนทองคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงศิริพร ดิฐเล็ก
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสายพิน สมพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์โต
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ เทียงธรรม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ชมมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายธนากร สาตารม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงบุณยวีย์ โพธิน้อย

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางเลน  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงพิมพิกา นรารมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางเลน  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายประพันธ์ พรมปจจะเวก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางใหญ่  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายอำนาจ ธรรมดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงญาณีรัตน์ จันทะนันท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงนัทธมน ปนเหน่งเพ็ชร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงวรรณชุลี ศรีเพียงจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงกาญจนพร ปนเหน่งเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงอำภาภรณ์
สุวรรณกุลไพศาล

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงนฤมล ชัยฤาษี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงปณิดา ชาวห้วยหมาก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ริอุบล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ลำเลิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางทอง วัดอินทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงดารารัตน์ เหลืองพวงเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงวรรณภา เติมประชุม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงวศิณาภา เฟองฟุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดขุนไกร  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ กิจเต่ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงสิริภัทต์ เพ็งจันทร์ดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายยุทธนา ศุภโรจนี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ตรีเข้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายวัชรพงษ์ นันทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายศรายุทธ จานุสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงสุพิชชา ปะวะโก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายอัครพล มุ่งกสิกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงอาภัสสรา ทองภู
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายกฤษณะ ทองบุญเหลือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์พิมภู
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐรินทร์ หวังก่อกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงนาริฐา ปชชาบุก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงนิรวรรณ บัวบังใบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงเบญจพร โพธิเจริญ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงพรพรรณ สันธินาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายภูมินทร์ ทรัพย์โชคพูนสิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงยุพาวดี ทองมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงเยาวพา สีขาวผ่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงสุชัญญา สุขพร้อม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงสุธาพร เจริญผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุพัฒธา ชืนทิพย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายอินทรเดช สว่างสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายเอกราช สุดสอาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายฉัตรมงคล วจะเศาร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายชลชาติ ชูผึง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงธนวรรณ แซ่ไหล
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงณัฐพร พรมมารักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงปานรดา ศรีวิเชียร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงปยะธิดา รัตนคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายคุณานนท์ เอตทัคคะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายทิวา ริทธิวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงนันทกานต์ ปนสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงนำฝน อ่วมน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

ศิริโสพล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงกมลพร บุญธรรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายณัฐพนธ์ อินทิพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงธนัญญา จานสิบสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายธัญมน เทิงสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงธิดาพร เกิดมนตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ชัยนาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ มณีกิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายนพนันท์ นำใจดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายพรชัย ผลประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงพรพรรณ ขำแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายพีรภัทร ทองแท้
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายเด่นดำรง วงษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงนนท์ธิดา บรรจงพินิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายณัฐกมล สีนากสุก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายชยณัฐ ขอพึง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายเรืองยศ ชาวปลายนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายอดิศร ทองย่อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายวิรัลพัชร กุมะณา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุรัสวดี เสร็จกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงจิดาภา ศรีเมฆ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวปลายนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงวรรณดี จันทะเล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงพิมชนก สมมูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงนิรมล คำนึง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายปณณธร คล้ายสุบรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายปฏิพล เอียมประเสริฐ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายอิสรศักดิ

์

อุ่มศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายนพรุจ พงศ์สุขแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงวรนุช แซ่วุ้น
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงบุณยานุช สาลิกา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงมณฑิตา เข็มทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงมุกมณี นามทองต้น
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิหิรัญ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงกนกพร เกตุมณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ฟุงฟู
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงปพิชญา บุญเรืองรอด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงจันทิมา จำปาศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา ทองอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงอัญชลีพร แย้มสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายนิธิศ แสงอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงศศิธร พลายแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงพัชรพร พลายละหาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายทรงพล ปูเจ้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงสุรภา เกิดศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รุ่งแจ้ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ แววดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ พลายวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงสุรนุช จำปาศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายพงศธร พร้อมไพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายจักรพรรณ์ ธัญเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายธรรมรัตน์ เมืองช้าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีศักดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายเมฆภูมิ ศรีสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๗ / ๑๓๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายธันวา ใบประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงมานิตา สระทองจุด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายมงคล เอียมนิม

่ ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงพัชรภา กัลพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายอิศริยะ ฤกษ์ชนะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายรัฐชานนท์ เพ็งคุย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ นูมหันต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ แสงอินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายธีรสิทธิ

์

พวงสาหร่าย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงจิรนันท์ นำค้าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายกิจติพัฒณ์ เฉกแสงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงจารุภัทร แย้มแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายจุลจักร ดอกกุหลาบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายชุติไชย หวานฉำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์โพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงณิชกุล ถมทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงศุภษา เรืองฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุวรรณสูร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ ศรีพรหมงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงอาฐิติยา เฉกแสงทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พรวนกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงชลธิชา มะกรูดอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงณัฐพร อู่อรุณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายบวรภัค จิตรน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงปทมพร แก้วศรีงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ คำทัศน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายภัทรนิษฐ์ ม้าทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายภาคภูมิ สุภีร์พุฒ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงศิรัตน์ กวีรัตน์ธำรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ กวีรัตน์ธำรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายอัษฎายุทธ อุ่นใจตรง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงชามาวีร์ ชัยชนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เสร็จกิจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายพิสิษฐ์ พงษ์พันธุ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๘ / ๑๓๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิหลี

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงวงศ์ธร คงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายสุธน ทำสวน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีศักดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงดลนชา พรสุรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงธนัชพร งามขำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงเปมิกา แก้วศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงไปรยา ศรีเมือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงพรลภัส เอียมงาม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายวัทนพร เฉกแสงทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายวิชญะ สีตองอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายศุภกฤต แก้วศรีงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายสุริยา ดอกมะสังข์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงกฤติยา ขลังธรรมเนียม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์หิรัญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายนรภัทร อุบลบาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุภัสสร งามฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ พันธุ์แตง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงสุนิสา กองเงิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา ทองโกมล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงประภัสสร พิกุลขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงกุลปรียา มณีวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๔
เด็กหญิงวชิราพรรณ ประเสริฐยนต์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงปทิตตา เชือสายสิทธิ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายสถาพร ยอยรู้รอบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายธิฌากรณ์ ดอกไม้
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายกฤติพงษ์ กุลพญา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงชิดชนก วงศ์เดือน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงนพกร สว่างศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงภัทรวดี คำแก่นแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๒

นางสาวรัชนีวรรณ ทองสีราช
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๓

นางสาววรรณธนา สีนวล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๔

นางสาวนฤมล สมสาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๙ / ๑๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๕

นางสาวกัลยรัตน์ คิดรอบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๖

นายอโณทัย กรสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๗

นางสาวณิรชา พิกุลขาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๘

นางสาวปวีณา เปรมสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๐๙

นางสาวกัลยรัตน์ น้อยจร
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๐

นายพงษ์กร เปยมธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๑

นายพีรวัส สมวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ขันธกมล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงสุชาดา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พลายละหาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายจิณณพัต โหน่งหน่าย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายเทวภัทร แก้วเขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายปญญา ขวัญกิจบรรจง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกิงกาญน์

่

สว่างศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงภาณิศา แก้วมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงสาธิตา นิตยกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงมัลลิกา เสร็จกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายอัมรินทร์ วัฒนศิริชัยกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงวีรวรรณ ยานะธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงวริษา กรวิทยโยธิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสุทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงชลธิชา นพวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงพิชชาพร ประพันพัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสาริยา โชคอนันต์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงปาณิสรา สีแตงสุก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงมนต์นภา น้อมทับทิม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงรพีพรรณ ขุนทองไทย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงนิรชา นาคทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายเจษฎาธร พลายละหาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร พลเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายปยณัฐ บุญพงค์ษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายรัฐพล ศิริโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงดวงแก้ว แก้วสีงาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงสโรชา มะกรูดอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายณฐพรรษ์ ดอกมะสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

วังหิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงญาณี สุวรรณประทีป
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงฐิติมา เรืองศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงพิชาญา ใจเฉือย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงสมฤทัย ทองนาค
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงแสงดาว งามเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงอรณี แสงอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายศิริพงศ์ วรชินา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงชญานี ยอดทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายฐิติพงษ์ บุญญาทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายภานุ ชุ่มช่วย
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงกุลจิรา อร่ามจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายธวัชชัย แสงอินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายกอบศักดิ

์

ศรีโสภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงชุติมา นิลพัฒน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายจีรวัฒน์ สุวรรณประทีป
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงอินทิรา ช้างโต
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายสุธน เบ็ญจพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิทอง

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๑

นางสาวสุรินทิพย์ สุดแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทุมาร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๓

นางสาวภักจิรา จอมพงษ์รืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงธริยา ผาจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายปุระชัย เวียงชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๖

นางสาวชนม์นิภา เพชรพราว
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๗

นายภัทรพงษ์ พานุช
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายต่อพงษ์ บุญปราศภัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๖๙

นางสาวจันทิมา เอียมสำอางค์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๐

นางสาวสุภาดา พิกุลขาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๑

นางสาวศุภิสรา สุวรรณประทีป
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๒

นายธนรัตน์ เงินงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๓

นางสาวณัฐิชา สุวรรณประทีป
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๔

นางสาวศิลาพร อมรมโนรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๕

นางสาวบุศรา ชาวปลายนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๖

นางสาวธิดารัตน์ ขุนสอาดศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๗

นางสาวมณสิชา รอดสำราญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงระพีพัฒน์ เหล่าศรีนาท
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายจีรพัส ศรีดอกไม้
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายรติวัฒน์ รุ่งเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงพรรณวษา ปอมสถิตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงพลอย ตรัยวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๓
เด็กชายพรรษชนนท แซ่ลิม

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ดอกมะสังข์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ สว่างศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงรุจิษยา สุวรรณบาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๗
เด็กหญิงพรรณทิพย์ โพธิหอม

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุจะพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายวโรดม ตันวีระ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายณภัทร มานิตย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ปลูกงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายธนชาติ ดำขำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงธุสาวดี สุทธิบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงเปรมกมล หนูทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงกาญจนา พงษ์เพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เลิศเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงณัฐนรีนาถ เปยรักษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายณัฐดนัย ฤกษ์อรุณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วบัวดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงเกล็ดนที ระวังเปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงศรินทิพย์ บุญมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงนิชา เส็งดอนไพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงทิชาดา สีเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชืนใจฉำ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงณัฐวลี สำเนียงแจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายสุธาเทพ ศรีนวล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายรพีภัทร สอนกิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงนฤมล ใจกล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายปฏิภาณ ทองเชือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายสิทธิพล ศรีบุตรดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทรรัศมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายอานนท์ แซ่ไหน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายจิรายุ ท้าวกัลยา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายศุภเสกข์ ชมชืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายภาณุ เหลืองรุ่งทรัพย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายประทัด สุวิใจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายธีระพัฒน์ กรุดสายสอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงพนิดา มีปญญา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงศศิธร ศรีทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงอริสรา สุวรรณประเสริฐ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงพรพิมล เลิศวุฒิวงษ์วัฒน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงวิศุรตา ศรีทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงวรารัตน์ อีดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงวรัญญา โกลากุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายศตวรรษ แก้วสระแสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายทัตเทพ สัญนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายธนดล เศรษฐีรบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายมารุต บุญสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายอนันยช เชาว์ไวพจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงอติพร ปนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงจีรวรรณ สมานผิว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เรือนทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงจิราพร พวงวัดโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงสุภาสินี ทิพย์ประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายธีรเดช งามขำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายภานุพงศ์ กกอู่
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายพรชัย พานิชพัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายสุรพล แซ่โซว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์เรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายอัมรินทร์ งามเหมาะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายมนตรี บุญวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายเฉลิมชัย นพรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อินบุดดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เรืองฉ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๓ / ๑๓๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายพศวัต อินทร์พลับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายธวัชชัย ดาวเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายภูริพัฒน์ พูดเพราะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปามุทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุภัทรา ยิมเยือน

้ ้

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงศุภสุตา จุ่มเปย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ดอกไม้ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงวาสนา ใจผูกพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงกัณฐิกา ดอนทองคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงสุภาพร สมเหมาะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ ตังศรีเจริญชัย

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงมลทิลา พุ่มขจร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงชลธิชา ม่วงพูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ นามลมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงอริสรา เกษรชืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ลิมตระกูลพิทักษ

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุนิตา ประมวลสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงสุจิรา สมเหมาะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงชนัญชิตา เรืองขจร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายชินวัตร ประจำเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ แซ่อึง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายเจษฎากร ทนเถือน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายอิศวะ สมบูรณ์ดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงอมิตา พุทธายะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงวัลลภา เรืองรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงกษิรา ไล้ทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงจันทิมา
จ่าหมืนปราบนคร

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายธนกฤต พันธุ์วงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายธีรนันท์ ทองจุไร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายนพพร แย้มไพร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงปยวรรณ บุญไธสงฆ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทะเข้
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายมีนา เมขขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงลลิดา โกฎแสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๔ / ๑๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงศศิวิภา บุญคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายสมพรเดช
โชคอำนวยจิรากุล ๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงอัมพร ใจบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายอานนท์ สอนดอนไพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ภักดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายไกรวิชญ์ เพ็งกระจ่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงระพีพรรณ ชัยเวชการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงสุกาญจนา ฤทธิแคล้ว

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงอนงนาฏ อิมอำนวย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงอารยา ใจตรง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงมลฑลิกา อ่อนใจดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายรัตนกร ภูมิประเทศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายธนพจน์ เหลืองวิสิฐกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายธนภัทร สุวรรณเกษร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจมัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงชาลิสา วุ่นดอนไพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๖

นางสาวเนตรชนก การสมเพียร
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๗

นางสาวศศิมา จันทะมาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๘

นายธนธรณ์ เรืองทองดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๕๙๙

นางสาวกัญธิมา ศรีจันทร์อ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๐
นายยุทธพิชัย แก้วพุฒตาล

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๑

นางสาวเทียนทิพย์ ดีเดช
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายรพี แฉ่งแฝก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายประมุข น้อยคง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายสมชาย พม่า
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายกฤษณะ บุญประคอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายอนุรักษ์ ดอนสังไพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายชัชนันท์ เกตุเวช
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายณัฐพล จิตอ้าย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงนำฝน พม่า
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงสุนี ยอดเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงสรชา ยังวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงรัตนากร เมืองศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา จินดารัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงธิวาพร ออมสิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ จันทร์มอญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงวาทินี ทองเชือ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๗

นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายพานทอง มาสา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายสมพงษ์ ชูเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายกฤติภัทร ใจกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายเพิมพล

่

เอียมสอาด

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ยอดเพ็ชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายวิทวัส เข็มทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายพงศ์พัฒน์ จินดารัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์พัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายศุภกร แสงภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิเศษขลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายชนาธิป กะมุทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๒๙
เด็กหญิงอรุณประภา ใจกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา เรือนทองดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงพิยดา เชาวนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นางแย้ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงบุษยมาศ ชายสีอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงจันทิมา ใจเอือย

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงธัญญมาศ ใจร้าย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์เพ็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายวรวิทย์ โพธิศรีทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายตฤณ วงษ์พัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายยุทธนา ใจกล้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายนันทพงษ์ จีวะรัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายอานนท์ พลลุน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายกิตติพนธ์ สวยลำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายธนัญชัย ขัติมณี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายอโณชา ปานประชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายสิทธิโชค ใจทำดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายไชยา -
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายธนกร สุจจิตรจูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายวัชรเกียรติ มาลัยมาตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ มหาดไทย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๖ / ๑๓๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงอทิตยา รวดเร็ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อ่อนประสพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงกนกพร สูญสันเทียะ

๊

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงเขมิกา ใจเอือย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ อีดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พูลผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงกนิษฐา ใครเครือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายอานนท์ แซ่ลี

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายอชิตะ โพธิประสาท

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายต่อศักดิ

์

เกิดสมนึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายฉัตรมงคล ใจมัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงสุภาพร ศรีจันทร์อ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงอภิชาลี ผาสุขดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดวงทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายพรพัฒน์ สำเนียงหวาน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขำซ้าย
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายธวัชชัย สมเหมาะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายศิลา มณีพวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงอพัชชา สีมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา เกาะสายพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายสุขสันต์ คำมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายธนากร ทองดอนน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อมรมงคลศิลป
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๓

นายทองดี พม่า
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายชัยชนะ สุดชะวา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายนาคินทร์ ม่วงลอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายราชศักดิ

์

ต่วนเครือ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายเนวิน พม่า
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ สระทองอัน

๋

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายธีรพงศ์ คมสัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายภาณุพงษ์ ทองเชือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายภูวดล ศรีสนชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายอัมรินทร์ ใจตรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายวชิรวิทย์ เหมือนสังข์ดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายวชิรญาณ์ เหมือนสังข์ดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงฐินิดา เห็นเจริญสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงภคพร โพธิสุวรรณ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงวิภาวี กาฬภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงพรศิริ แสงอรุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงจิรประภา นางแย้ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงศลิษา คงสกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงเกวลี แสงอรุณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงกรรณิกา กิจถวิล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา รวยกระบือ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายบรรลภ แซ่ตัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายพรหมทัศน์ ติเยาว์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายเอนกพงศ์ อ่างทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ตรุไซ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล ผิวเกลียง

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงสุดา คุ้มเนตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายธรากร สิทธิโห

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงนันธิชา อินทร์หลวงดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายวัฒนา อ่วมดอนไพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงอรทัย ปุมภู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงนฤพร จ้อยร่อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายเจษฎา ศรีบัวสด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายสนันฤทธิ

่ ์

สุขศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายธนาวุฒิ นุ้ยแย้ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงอริสฬา รัตนนิตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายภีรวัฒน์ จ้อยร่อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงสุนิษา ผิวเผือก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายพรเทพ พระแท่น
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา บิดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายปฏิภาณ พรรณสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๔
เด็กชายกาญจนพงศ์ ทวีสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายอิสระ ผิวเกลียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายสิทธิโชค ชิมสด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทองยำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงวิภาดา แซ่คู
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดรางเทียน  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายณัฐพล มุสิจะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชีวธนานนท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายสมัชชา โทนพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายสหกิจ ใจสำลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายสันติ กลินธูป

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงสุวิษา ปลังกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายอำนาจ กลันคงคา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายเทียนชัย ขุนคงมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ พลบดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๘

นางสาวณิภาภรณ์ นามประภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๒๙

นางสาวกัญญารัตน์ เรืองเชือเหมือน

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๐

นายวีรภาพ จุลพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๑

นายสุระพันธ์ สาสนะสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๒

นางสาวไพลิน พิญเพียร
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงกมลพัชร ขำดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงกฤตพร สุขสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วงศ์ขวัญเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงกิดากาน เกตุทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายกิตติพงค์ วงศ์พานิช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เกตุแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงจิดาภา นวลฉวี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายจิรพันธ์ ใจดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทมาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงชลิดา ธงชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงชไมภรณ์ ปะวันเต
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงณัชติกาล แสงพิจิตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายดนุพล พรสวาท
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายตะวัน เดชา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายทินภัทร แหวนทองคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา อนุพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายธนภัทร ช้อยขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายนนทวิชญ์ สุภาบุตรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายนันทวัฒ ระวังงาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงนันภัทร เรือนนาค
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายบัญชา ทองเอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายบูรพา ไกรทองสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงปราณี ใจสุขดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงปญญาวดี แซ่เตียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ รักดอกกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ น่วมศรีนวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงพนิดา เปากระโทก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ภาพร เจียรงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายพิรุฬห์ เทพฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขุนคงมี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายฤทธิเดช บูชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายวรโชติ เสาวงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายวันชนะ ปลังบุญมี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายศิริชัย ศรีแสงอ่อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงสาธิตา วัลมาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา บุญรอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงสุทธิชา ปรีสมุทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี บุญครอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงสุธิดา อ่อนละมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงสุธิตา อ่อนละมูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ชุนดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรา รูปเหมาะดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงอธิติยา เทียงแท้

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายอภิชาติ สีดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญลือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ไพทูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บูชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายกันตพงศ์ บุญมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงชญาดา ปนแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงฐิติมา บุญช่วย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร แหวนทองคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายดรัณภพ คชินทร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายธนภัทร คงแดงดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงนพรัตน์ อุบลศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายบัณฑิตย์ ขำดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงปรารถนา เกตุแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงปุษยา เคนวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายพิเชษฐ์ รอดจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงลินดา เฟองนคร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ช่างสุพรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงสุนิสา สว่างใจธรรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงอรนิสา มหาราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายศักดิชัย

์

จริตรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุพัฒนากร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายนธพงษ์ สีนำเทียง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายนันทไชย เรือนนาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ การเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายสำรวย บุษบา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายวิทวัส ภูศรีธิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงฉัตรวิลัย คล่องแคล่ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พึงโสภา

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงเนตรดาว เจริญศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงวนัฐภรณ์ เทศทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เชือรามัญ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงปนัดดา ผิวเหลือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายธนาวุฒิ คำหอมกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายนิวัตร สังข์เงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายพีรภัทร แจ่มจำรัส
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายวุฒิเดช โพธิทอง

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงนัฏธินี จันทร์หอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ ทุมวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจยังยืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายธันวา เฟองกัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงชฎาพร เธียรประณีต
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงทิวา ขำดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงอนงรัตน์ สังข์เงิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงณัฐการณ์ จันทวาส
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่เล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงพุทธรักษา ภูเบศร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ เปยสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๑ / ๑๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุธาสินีย์ ดอนไพรเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงวรัทยา นำใจดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายวัฒนชัย บัวบาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายสราวุฒิ สิงห์ถม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายธนกฤต เส็งดอนไพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายภาดา อร่ามวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญอยู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายพงศธร พุทธชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายนำโชค พนมวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงนฤมล เข็มเพ็ชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงพัชจิรา โลกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ม่วงวัดท่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงอมรวลี ใจเอือย

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงสุภาพร เปลียนน้อย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงอรัญญา จันทรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่โหล
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงปยาพัชร ตุ้มนิลกาล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงณัฐพร ศรีเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงพินิตนันท์ ระฆัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงชนาภัทร ใจเอือย

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายดนัย ใจตรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายปญจพล นาคสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายวรวุฒิ ลามัญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายณัฐยุทธิ

์

ขาวประเสริฐ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

เรืองสีเหมือน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายพงศกร ส่งบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ใจบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายเฉลิมชัย ห้วยหงส์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงธนพร ใจอดทน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงนิตยา คำสอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จตุแสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เสมแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ออกปน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๘
เด็กหญิงปราณปรียา ปานศรีแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เพียรคาด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๒ / ๑๓๕
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สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงบุษบา อุดม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงปวริสา เถียรประภากุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายณัฐดนัย มีสาวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงพรรณนิภา รุ่งราตรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายวัทนพร จงเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายอนนต์ ฉวีรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายชยุต ชนาสินถาวรเวท
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ขยันหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายวิฑูรย์ สุขะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายสถาพร สายกระจ่าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงมุ้ย สัญชาติมอญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองสีเหมือน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงยุวรรณดา เรืองศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงจิรัชญา บูชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา วงละคร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงปรางทอง พลอยสุกใส
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภิรมเนตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงวารุณี เหลืองรุ่งทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล ปติปฏิมารัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายก้องภพ พวงธรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายจิรายุทธ ศักดิเมือง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายรัชตะ ไทยวิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงปุยฝาย วุยชัยภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สระทองแปน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงศุภักษร สวัสดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายพงศกร กกอู่
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายรพีภัทร ผิวขำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายรัชภูมิ ใจหาญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายศรีเมือง จุ่นอยู่
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายหรรษา ศรีพนมวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายทวีชัย ทองแท่งใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผิวเกลียง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงจีระนันท์ แจ่มศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอนตะโก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงนัฐิกานต์ สายบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงนิลยา โพธิพันธ์

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา จงกลรัตนวัฒนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ นิลดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงณัฏฐพร ผิวเกลียง

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายกฤติพล เปารุ่งเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายภัทรดนัย ชาญสาริกิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายวีรภัทร ยอดสม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงนฤมล นิลเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๔

เด็กหญิงอทิตยา พลับพลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงอังคณา ทองเชือ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงเกษสุดา มีนิลดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงณัฐชา ใจอดทน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงปนัดดา ทิมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายจักรพล ชูดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายธนา พันตัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายธรรมกร จำปาสัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายภีรวุฒิ ศรีรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายกฤษดา สมสุดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายคุณากร เรืองจำรัส
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงบุญศิริ ชันพรมมา

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ลิมสุวรรณ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงกฤติมา ประกอบดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงมณีวรรณ จันทมาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงลดามณี มณีวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๐

นายไพโรจน์ ออระเอียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายชลนที บัวดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายภาณุพงษ์ แซ๋โก
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเหมย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงอรวรรณ พนมนาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงสุธิตา พนมนาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ วงษ์วิรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงพลอยชมพู ทนเถือน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๘ เด็กหญิงปรางวราไรยก์
ใจหาญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงปนัดดา แสงสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงนิตยา เพ็งเหล็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงปทมา บานเย็น
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายธเนตร ขาวโต
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายนิติพนธ์ คุ้มเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายธีรโชติ ศรีเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองเต็ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิทอง

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายปราณรวัฏ ศรีสมบัติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๘

นางสาวนารินทร์ อำโต
๒๘/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกนิษกา หนวกเนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงภริดา สมมะณะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงวิมลวรรณ โสไกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงอรสิตา ศรีคำน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงอมิสา ชิณบุตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงบุษกร พันธุ์สุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงธัญวรินทร์ ยงพิศาลภพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงขวัญนภา แก้วยิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงวรรณิสา กลัดเฟอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงเกศกานดา กล่อมดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนไม้งาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายกฤติธี ทองประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายไชยพัฒน์ สอนกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายเอกพันธุ์ อำลอย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายไชยเชษฐ์ สิริเรือนทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายณัฐพล ศรีโมรา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายเอกพล สุขสำราญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา วันดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงปนัดดา เหลือมสีจันทร์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงแพรวา แผลงศร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงธีรนันท์ ครุฑใจกล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายปรเมธ ทองทวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายสุทธิภทร แดงประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายชนพล พู่พันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองบุญธรรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ปนสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงอภัสรา ทองจันทร์ศศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงปานจิตร เทพณรงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีประจันทร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงชลิศา มันใจ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ศรีโพธิอ่อน

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงอนุสสรา ประดุจแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๒ เด็กหญิงพลอยนำเพชร
จงกลนี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายนคเรศ บุญประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงพิยดา ศรีมณฑา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงยลดา ประเสริฐศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงจินต์ศุจี ศรีศักดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงชลธิชา นาเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายวัฒนา ปรางศร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายวีรวัฒน์ คำสักดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายปภาวิน บุญลือพันธุ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ฉิมวัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงธีรรัตน์ ชาวโพธิสระ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงสุภาพร จิตมัน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายศุภวัฒน์ อุ่นศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายสิทธิพร วัดพุ่มพวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา ทับทิมดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงสุดาพร แสงฉวี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายนวภูมิ ตันชัยสิริมณีกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา ชาวอิสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงอริสา ศรีโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ แจ่มจำรัส
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ วิมูลชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงเรไร อุ่นประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงทิพาพร จันทวาส
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงชนิดา เส็งเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา กิจสนธิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงธนาพร จันทวาส
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงสุชาวดี ดอกไม้ขาว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงอารียา ชะสีรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงนภสร บูชา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงรัตติยา คงขวัญเมือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงพรนัชชา แก้วชมเชย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงอันนา คำหอมรืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ธรรมขันติสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงวันดี สายศิลป

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอรวรรณ ชาวสวนกล้วย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงอรพิมล เพ็ชร์พายัพ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงญาดา ผิวขำทองดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เปลียนศรีเมือง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายติณณภพ พยุงธรรม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงสกาวฟา พูลผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงพัชรา จันทมัด
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายอัชชนาม ฟาหวัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายชวัลกร มีบุญรอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงอริสา เทียนชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายฐิติพงศ์ ไชยฤทธิ

์

๐๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายฉัตรชัย ทองดี
๐๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายพรชัย สายศิลป
๐๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายศุภกิจ เกิดสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงชลธิชา คล้ายสุบรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงนฤมล ถีถ้วน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปกาสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงศศิธร พันธะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงภูริดา อุ่นใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ตันวัฒนเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เก่งกล้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายธนชาติ บุญลือพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายธวัชชัย อินทชิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายนนทวัฒน์ เวทการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงนภารัตน์ แก้วทองพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ อุบลสมุทร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายปฐมพงศ์ ศรีอาจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายผดุงเกียรติ ขุนสพเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๔

เด็กชายพงศกร วงษ์สุขดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คงคาหลวง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เสียงแหลม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายพรรณรัตน์ บูชา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงพรรวษา รักษาวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา คงคาหลวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายภาณุพันธุ์ ถ้อยคำคม

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงวรัญญา สร้อยดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงวรัญญา อุปศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขเกษม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายวันเฉลิม มาลัยทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงวิยดา แก้วมีสี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พันธ์ใจธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายศักดินนท์ เกิดเสียม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายสงกรานต์ คงขวัญเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงสิดาพร วงษ์ประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงอทิตญา แหวนทองคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงอภัสรา ขุนบ้านฆ้อง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ใจดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายชาคริต จิตใจกล้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจซือ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงบำรุงจิตต์ บุญส่งเสริม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงพัชชา อุ่นประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายพันธ์วริศ มณีวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงพุทธรักษา ศาลาชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ รุ่งเรือง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายภูวดล กุศลเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายภูวดล ปนสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ บูชา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายอชิตะ งามสมุทร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงอทิตยา ทองประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงกรกนก อบเชย
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๖

นายกิตติกร เกตุทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงชัญญานุช พิมพิรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายณทวุฒิ พันธุ์สมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายณธีพัฒน์ ธาวินเดชาภัทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตังกุลานุพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายต้นตระการ บุญส่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายนันทกร คงคาหลวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงพรนภา ชูทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายพิพัฒธ์ พิมพ์รัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงภควดี ล้อมมหาดไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายมเหศวร กลำดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายวชิรพล แก้วไซอินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายวัฒนา แจ่มจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงวาสนา ใจสุขดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายวุฒิชัย คงคาหลวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายศักณัฐพงศ์ อ่อนน้อม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายศุภโชค กสิกวัธน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีลาลัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ เกิดจรัส
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลมเกลียง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงอริศรา ศรีตองอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงอำภา สุขจิตร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายเกริกชัย พวงมาลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ นมนาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วบุบผา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๑

นายชนวีร์ อือเจริญ

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายปยกุล บรมทองชุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๓

นายพงศกร จำปาวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๔

นางสาววรนุช คงขวัญเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายวิกรเมศวร์ ฑีฆะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๖

นายโชคชัย พิมพิรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๗

นางสาวอารียา ภู่เทศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายวรยศ ศรีสังข์งาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายชุติพงศ์ ชาวประทุม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายวนัต วงษ์สุขดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายจักรพรรณ ปรางศร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายณัฐภัทร สงค์ประชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไทยงามศิลป
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วมณี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายอัครินทร์ พิมพิรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายนฤเบศ จันเจริญ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายจันทชัย จันทมาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ บูชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายสรวิศ ปนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายวณิช บูชาธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงสุพรรณษา รักพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงพรนภา รักพืช
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงศศิวิมน รุ่งเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงชลธิชา รักพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายดนุพัฒน์ จันทร์หมหวล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายกรวิทย์ มีเตอ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ บูชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายนพพร วัดมาลี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายภูดิษฐ์ ฉิมวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายสุริยา คชเถือน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงจันทิมา สมบัติพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงจตุพร ชูกลินหอม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขสุคนธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๔
เด็กหญิงนางสุพรรณ บูชา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ รุ่งเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงมาลินี ไหมเกตุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงยลดา หงษ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงภัทรกมล นำทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงรจนา พัดโต
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงศศิธร ปานอำพัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา กลันเจริญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา ปะทะกิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงสุภาพร จันทร์เจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงสุภาพร โพธิงาม

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงพรณพัฒน์ ศรีจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายวัชรพล เขียวอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงกณิการ์ ไขรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายธนังกร ช่างกลึงกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี ใจตรง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๐

เด็กชายธนภัทร์ สายทรัพย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายฉัตรชัย สายทรัพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายคณาธิป ศักดิสุริยงค์

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายฉัตรชัย ใจดีเฉย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายพงศธร หงษ์โต

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงกัณทิมา กลินหอม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงปยดา โตหลวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายวชิรกร จันทร์รุ่งเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายอดิศร ศรีประจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๔๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ นามบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงพรชิตา ศรีจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายสุพัทรชัย ศรีมณฑา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายชลชาติ เรืองหิรัญวนิช
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายศุภกร ผิวบัวคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายอานนท์ ทองดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายณัชพล ปานศรีแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายรุ่งเรือง คงคาหลวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๗
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทองเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายนิรุตน์ บูชา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายสถาพร ศาลาชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายชานนท์ กลินลำดวน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายพิสุทธิ

์

อ่อนฉำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายจิตรทิวัส เรืองเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลีทวีสุข

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงอารยา คำหอมกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงเนตรดาว บูชา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ แสงเกตุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงนิชาอร จันทร์บุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงภัชดาพร ดอนปญญาไพร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงอ้อม ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายสุปโชค อาจหาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงนิพาดา สุขสมสถาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงเกศแก้ว โพธิทอง

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงพัชรา ดาวทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ศรีกุลวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพัชชา เข็มทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายพีระพงศ์ ศรีน้อยเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา สถาปตานนท์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงพนิดา อินพลับ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงธิติมา แซ่ตัง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงมนทกานต์ น้อยมณี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงอารียา โสดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๒
เด็กหญิงจันทรกานต์ สนธิภักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ดำรงค์เดช
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายภาคภูมิ ผิวเผือก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงพิยดา เรืองขจร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ศรีเฟองฟุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ปานเพ็ชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงธัญสินี แจ้งดอนไพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๘๙
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ บูชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งแจ้งดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ ให้ฉิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ โฉมศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๓
เด็กหญิงพัณณ์วรัทย์ ผิวเผือก

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงนัฏกานต์ สุวรรณศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายธนกฤต อารีย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงศิริไพรินทร์ ใจตรง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงชโลธร ยอดบรรดิษฐ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงกาญจนา แสงทองดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา ครสวรรค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงภาวิดา จุดศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงปนัดดา เม่นหรุ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงธนัชพรณ์ รักวงศ์วาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญโยธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ใจโอบอ้อม
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงณัฐพิมล ไทรงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายพลพล อ่อนละออ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายสิงหา จินดาเวชช์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงวรรณิษา แซงวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงปยกาญจน์ บุญชุ่ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงอรยา วรรณา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๑

นางสาวมาลินี ทวารแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๒

นายสหรัฐ ลีทวีสุข

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๓

นางสาวเกวลิน เจียะจิระวิบูลย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๔

นางสาวสุภาพร รอดสไว
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๕

นางสาวอังคณา เวียงยัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๖

นางสาวสิริมา คงมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๗

นางสาวนภสร พงศ์พันทวี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายชินวัตร กัญญารัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ลำเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายนิวัชระ พันธุ์มณฑา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๑

นางสาวลักษณา เรือนแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๒

นางสาวศิริรักษ์ โพธิทอง

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา วาศน์บุญมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายภานุพล ผิดเผือด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เบ็ญพาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงทิพย์กมล ศรีพราหม์น้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงธิชารัตน์ วงษ์บัวงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงพัชพร ม่วงคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงภัทรภร ภิรมย์ชุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงศิริกาญจน์ สัตยารังสรรค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายภูริณัฐ โพธิทอง

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายนฤพันธ์ ฤทธิชัย

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงอริษรา ดวงเนตรงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงสุภาพร ปนะกะตา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา ห้วยชะนาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๖

นางสาวอริสา แช่มโสภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๗

นางสาวอรไพลิน เรืองขจร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๘

นางสาวอาภาศรี ขจรศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๓๙

นางสาวรัตนา เรืองระยับ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๐

นางสาวหฤทัย บุญเกิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๑

นายหัสกร โพธิแจ่ม

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๒

นางสาวนลินี ศรีจันทร์งาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๓

นางสาวศิริกาญจน์ ไชยภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๔

นางสาวศุภลักษณ์ สำเนียงหวาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๕

นายภคพล สุดศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๖

นางสาวรุจิกาญจน์ วงษ์ทวีโรจน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๗

นายจารุวัฒน์ เกตุรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๘

นางสาวปภัสวรรณ วัฒโน
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๔๙

นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๐

นางสาวปนัดดา ปนแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๑

นางสาวสุดา นวลภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๒

นางสาวกัญญารัตน์ เอียมน้อย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงสมฤดี สามท่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงวริศรา สาลิตุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงหยาดฟา แซ่ลิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายเรวัตร บุญมานุช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พันสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา เจนใจดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงมัทสิยา ชูดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายณัฐพล เครือวัลย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงครีมา เอียมจินดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายอนุพงษ์ เจริญธนกุลกิตติ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายศิรภัทร มาลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายปฏิภาณ เทพพรรณรงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงพชรา จันทร์โอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงอภัสรา จินดารัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ กนกเลิศฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วันทำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงพรชนิตว์ ลำเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เหลืองแดง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายเอกชัย เดชรุ่ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายสุรัตน์ แซ่เล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงวาสนา พ่วงฉิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงอุ้มบุญ อาจแย้มสรวล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายสายทอง น้อยใส่
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงพิมพ์กมล กลมเกลียวญาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายสรสิทธิ

์

มานะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายสุเทพ หมอยาดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายกรณ์ดนัย โพธิพูล

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายธนภัทร สุขเกษมฤทัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายอภิลักษณ์ ดาราวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายปริญญา เตียะเพชร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายวรวิทญ์ สมบูรณ์โชคดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายธีรภัทร ดาเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายธนชัย ประสงค์ดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายอนุพงษ์ จันทร์โชติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายธีรภัทร แสงหิรัญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมกูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายนาวิน คนงานดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายนพรัตน์ โพธิพูล

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายสุพพัต ประเคน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายกิตติพศ วิมลชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองสาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายณัฐวุติ ชูชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายเอกราช ดาราวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายวัชรพล นฤนาทไมตรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายศักรินทร์ นำเงิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายสนธญา ชุดเจือจีน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายอภิวัตน์ คำดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายวัชรพงศ์ หนูงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายนคร
ประเสริฐศิริวัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงนิตยา อาสน์สถิตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงบัวชมพู ปนโอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา คงสินธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายปฏิภาณ สังข์แสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงแพรพลอย เรืองขจร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงศศิธร ศรีนาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มชิต
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงลลิตา วิวิทแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงนารี ส้มเช้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงสุภาพร คนงานดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงนริสสรา ชาวบางงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิลาโรจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๕ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงณัฐฐา คำสอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงพิยดา เฆ่ดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงนำฟา ส้มเช้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงนำฝน ส้มเช้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจเก่งดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ใจบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงขนิษฐา ทองแม้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงปองขวัญ ปนเวหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงปทมา คนงานดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงเขมิยา เจริญพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงเขมิกา วงษ์สกุลดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงชลลดา คำมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงศิริรธร ศรีรอบรู้
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงรุจิเรข สีเขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงพัชราวดี แสงทับทิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงระพีพัฒน์ คล้ายจินดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงพัฒนรี นันทาธิราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงอรทัย ดาวเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงวธัญญา วงษ์ทองคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงอรอุมา ใจเก่งดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงรวิสรา เอียมผิว

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงเกสร สมดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายกฤษฎา เจริญวิเชียรฉาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายวิทวัช เรืองขจร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงปยรัตน์ หวังดำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๑
เด็กหญิงพรประกาย ศรีโปฎก

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุวนันท์ ใจแจ้ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สร้อยเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงนำทิพย์ สุวรรณเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงหฤดี พันสนิท
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายวายุพรรดิ

์

ภัควันต์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงเนตรนภา อรุณฉาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

เจือจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายออม ใจซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายณัฐพล ชาวปลายนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงสุนิษา รัศมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย คำหอมจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงนาตาลี กิจประสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงอริสรา เจือจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงลลิตา สุวรรณศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายกันต์ธร ทองหล่อ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ วันอยู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เพ็ญนารา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายพีรณัฐ ชูก้าน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงพรวลัย แจ่มใจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงวรรณิศา โพธิพระยา

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงณัฐธิกา ประยูรวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงมินตรา ขาวเปนใย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงปาริชาต กุหลาบเหลือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงปทมา ขุนพิลึก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กลอนกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงวริศรา จันทาโลก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงอรอุมา ศรีเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศรีเพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ อาจหาญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แซ่เล้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงสายธาร ชืนใจดี

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายชนะชัย
จักรพันธุ์ ณอยุธยา ๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายบดินเดชา โต๊ะนาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงปภัสร ทัศนัต
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายวงศธร ชูดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายนพดล แซ่ตัง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงอรอนงค์ เครือวัลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ เครือวัลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายพาณิชย์ ใจหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๓ เด็กหญิงประภัสราภรณ์
เฟองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงปยวรรณ อาจหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงเหมือนฝน บุรีงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงยลดา หงส์พัฒนชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายพงศ์เทพ ศรีตองอ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงชลธิชา หลักสระคู
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

ชูดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายสราวุธ ปานเผือก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงลักษมี จักร์เพ็ชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงพิชชา ด่านใน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงวราพร เรืองขจร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๕
เด็กหญิงปาณริเนตร ไหวไว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายศุภโชค แสงจันทร์งาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงณัฐริกา ชาวเมืองกรุง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายสุธีร์ ปอมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายปรเมศร์ ยวงแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายคมสันต์ ส่งอิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายธวัชชัย โสไกร
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๒

นางสาวจิราภรณ์ บุตรพรหม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๓

นายธวัชชัย จันทร์สวน
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๔

นางสาวปาณิศา นพนงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายนราธิป โฉมฉิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร พันธ์มุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงวรรณา พุ่มงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงอภิชญา ทรงประสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อู่เฉย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายอภิชาต ด้วงสีม่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายธนรัฐ บุญมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายศรัณย์ อ่องบางน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายนนทชัย โต๊ะเถือน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายริวอิจิ โยชิดะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดโภคา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงกิติยา คุ่ยยกสุย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงพัชราภา ศรีทางาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงกุสุมา โพธิทอง

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงณัฐลินี พูนเกษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงพัชราภา พูลเพิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายภพ กาฬภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงภูริชญา หนูนุรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงวริศรา สันวัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายอติราช แย้มวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ อ่อนวิมล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายนิธิพล สุธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงเมธาพร เกตุวงศ์เสือ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายชนาธร บานไม่รู้โรย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายภัศกร สว่างศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายณนชกร เปรมทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายภัทรภูมิ เริมรัตน์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บัวปรอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทับทิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายณัฐนันท์ หอมกระจุย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ เหล่าคุ้ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงอนุธิดา สร้อยระย้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงจิดาภา หอมละออ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงรัตนาพร วังงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงสุรัสวดี ดอกไม้
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายนนทกานต์ จวงจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายธราดล คำหล้าทราย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายธัญวัฒน์ เริมรัตน์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายวุฒินันท์ บุญเกิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงขวัญชนก สิงห์ทองวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงชนกพรรณ สว่างศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงชลลญา เพ็ชรวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงปนัดดา พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงเมธาพร เพ็งคาสุคันโธ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงศสิฌา แสนฉลาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายณัฏฐชัย จาดสดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิหอม

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายดนุสรณ์ แก้วสุก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายดรัสพงษ์ อู่สุวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายทักษิณ อินสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายวันชัย ร่มโพธิชี

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายวิชาญ รอดเล็ก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายวิทยา นาคใหม่
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ อู่สุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ต้นกันยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงนภัสสร นูมหันต์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ อินสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
เลียวไพบูลย์

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงวรัญญา วงษ์สุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงศิริกัญญา พลายระหาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงอินทิรา เฟองฟุง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๗

นางนันธมน แก้วเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายพงศกร เพ็ชรรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายธนาพันธ์ เพชรปทุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายรัฐวุฒิ สิงห์ลอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายเขมรัต วงษ์สุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายชลพร อ่อนวิมล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๓ เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง
สรรเสวต

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงอัจจิมา อุบล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา ชูส่งกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สว่างศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงสุฬวดี พลเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงปริชาติ สายสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๗๙

นางสุชาดา ภูฆัง
๐๑/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายดำรง พาดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายวรพจน์ อุทัศน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายปารวัตร อุภัยพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายยุทธพงศ์ พลวิเศษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายดำรงค์พล จามวาลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ พมสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๖

นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๗

นายพัลลภ รัชนิพนธ์
๐๗/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายกฤตธาดา ดาวเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายพรเทพ คงคา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายคฑาวุธ ใจเฉือย

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ กล้าหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายอรรถพร สีตองอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ คำนวณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์สุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายศรันย์ เรียนกะศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายนภัทร เมฆสำลี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายอัศวิน วารี
๑๑/๑q/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ วรรณสุทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายนันทพงษ์ คำนับภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงจิระนันท์ สีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงไพรินทร์ สีตองอ่อน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงสิริวรรณ มีชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๔ เด็กหญิงพิมพ์ประภาพร

คุ้มมาคุ้ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา อินทร์สว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงกฤตยพร ปุนนุช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ วชิรธรรมโสภณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วเขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงจิรธิดา ฦาชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงธิติรัตน์ ช่วงชาวนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงมยุรฉัตร อุ่นลาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงนิราวรรณ ชาวบ้านกร่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายศมพล บุญมี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายปฎิพล ถินนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงญาดา ประทุมานนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายมงคล ราชภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายนำพุ เกิดศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๘

นายศิริชัย อบแย้ม
๐๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายภานุ หมวดจุ้ย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยเดช
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงนาฎนารี ชาวเขาดิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงไพลิน เฟองฟุง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงละอองฝน วงษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เสนาพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายอายุวัฒน์ นรสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายไพศาล เถือนนุ้ย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธัญญเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายฤทธิเบศ

์

ฤกษ์ธานี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงภัทรพร ธัญญเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ พุฒซ้อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทุมประดิษฐ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ผิวตองอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ผิวตองอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายสมเจตต์ ลิมสุวรรณ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายพงศ์ธวัช ปทุมสูติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงวรรณฤดี ตะเพียนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายนิวัชต์ คงยง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงอรรถชลี แสงรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงนฤมล จรเข้
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายสรพงษ์ สีทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายจีระพงษ์ บุดสุรินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายณัฐพล แก้วมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายมโนชา เสือเหลือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงขนิษฐา ทิพย์สังวาลย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงกชพรรณ จรเข้
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงสุพิชา สนธิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงบุษบง แผนสมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายภควัต เพชรสีขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายภคภัทร เพชรสีขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายกิตติพน แผนสมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงปนฤดี ชวนชม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงกานดา ปาทาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงธนัชพร พรมเกษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายนครินทร์ โสมภีร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายศราวุฒิ นนท์ขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายธนภัทร ลีเกษร

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีเหรา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายยงวิทย์ โพธิศรีสุวรรณ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายพสุธา คงสมจิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายนำใส ชาวพม่า
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปนแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงดา ชาวพม่า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงอารีญา โพธิเรือนดี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๕
เด็กชายฌัฐธพงษ์ชัย สำเนียงสูง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้ววิชิต

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายธีรเมธ นวมนารี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายอัษฎาวุฒน์ อาจคงหาญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ช่างเกวียนดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายณพวิชญ์ สกุลมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงปริญญา ตันทองดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมเนียมมี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงอคิราต์ สุนทรวิภาต
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายพิพัฒน์ สุโขทัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายสมบูรณ์ ทองจันอับ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงกาญจนา พูแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงพรนภัส คำหอมกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอรปรียา โพธิอุดม

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โคกคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ รักอู่
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงเกสร วงษ์แพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หลำจรูญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มะโนรมณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายชลชาติ ตระกูลพงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายวารินทร์ เชิงดอนไพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงวิยะดา แก้วโนนตุ่น
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงธนววรรณ แสงทองดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายพิพัฒนชัย แซ่หลิม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๐

เด็กชายสราวุธ แก้วสระแสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายกฤษฎา พันธ์ปาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีนำเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายสุธี ติงรวมญาติ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายเมธา เจนวิทยโอฬาร
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๕
เด็กหญิงจิตตราพัตร์ สุขสำราญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายชัชวาล เชืองาม

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายอัษฎากร หงษ์เวียงจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงเพียงเพ็ญ ศรีเหรา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองดีพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงณัฐชา เข็มเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงวริญญา เนตรเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี ม่อมทับทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๓

เด็กหญิงเยาวเรศ เมาะราษี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ธรรมยุทธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงนฤมล ม่วงอิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายชราดน พลอยพริง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายกฤษดา มิงขวัญ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายเผด็จ ลีรัตนนุรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๐๙

นางสาวประภาศิริ สะตะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๐

นางสาวกุสุมา ชูเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๑

นางสาวพิมพา สีสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๒

นายวรพล ชืนอารมณ์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๓

นายประมาณ เลียนเพชร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๔

นางสาวดวงพร แซ่แต้
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๕

นางสาววรฉัตร ยอดยิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๖

นางสาวชาลิสา ทองยิม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๗

นางสาวชุติมา พยาบาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๘

นางสาวตุ๊กตา ปานลอยวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๑๙
เด็กชายพรประเสริฐ พันธ์ทองดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงกานดา ทับทิมเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วสระแสน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงนริสา แผนสมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงศศิมา เปยวนาลาว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงนาวิกาล ครุฑชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงพิชญา คำนึงถึง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แผนสมบูรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายนันทพงศ์ แก้วสีสุก
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โมลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายไพโรจน์ สิงห์แย้ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงลลิดา เหล็กปอ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงขวัญเดือน หมดทุกข์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายนฤบดี อ่อนพึง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายวรรณฤดี รักรุ่ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายดารินทร์ แลเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ หลักเพชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายเจษฏา คำไพเราะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายกวิน เซียงจง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายคฑาเทพ เรืองฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายคงศักดิ

์

รักน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายธนภัทร สุขสม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๑

นางสาวโสรญา หงส์โต
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๒

นายอาทิตย์ ม่วงทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๓

นางสาวกุลสตรี อินอำนาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๔

นายพงศกร ยิมสอาด

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๕

นางสาววรรณภา นามโชติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายกฤษณะ สีคำน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน โพธ์ศรีทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงชลิดา เหลือบจำเริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ อิงเพชร

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายพงศธร ยิมสอาด

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายรัตนากร แยงเพชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายสุพจน์ พู่กัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายสรวิศ รู้วิวัฒนพงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายกมลลักษณ์ ลิดพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายธนะสิน อินทร์มาลัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงวิชุดา ศรีทองกูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายก้องเกียรติ เกียรติศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายภูมินทร์ งามสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เชียงทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงปราณปรียา อำไพจิตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงสิริวรรณ อุ่นจันดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายสุรวิทย์ สืบดา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงกุลณัฐ เนตรทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงนวพร อิมสอาด

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงวฤดี เนียมเทียง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายคมสันต์ มิระสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวกระจาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีกุมภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงชนิตา พานิชย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายเจษฏา นกดำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทาหลง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงธันยธรณ์ โพธิบางยาง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงนวรันต์ ศรีอนันต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงโยษิตา แจ่มจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงนิชานาถ วิจิตรเศรษฐกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงกรองแก้ว กรเกษม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

มาตรไตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย วงษ์สกุลดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงทิวาพร ปทุมสูติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายสุทัศน์ แก้วสระแสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงนำฝน สายกระสุน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงสุรีมาศย์ ตังทีฆกุล

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงสุรภา ภักดีวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายยศกร ปูนปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงจันธิมา พู่พงษ์พันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๖

นางพรทิพย์ ปนกุมภีร์
๓๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๗

นายฉลอง สวยค้าข้าว
๐๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๘

นายมณเฑียร ศรีสุข
๐๑/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๘๙

นางสาวสุภัทรา วีระธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๐

นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๑

นายสกล อาจคงหาญ
๐๗/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๒

นางสาวธันยาภัทร์ รัตนศิรินิธิเมธ
๒๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๓

นางสาวสิธิตา แก้วแกมทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๔

นางสาวสุธีรนันท์ นารากุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๕

นายอดิสร กันกาวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๖

นายถิรวุฒิ จีนอนงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๗

นางสาวณัฐวดี คงอยู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๘

นางสาวณัฏฐณิชา เชือสอาด

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๖๙๙

นางสาวสิปาง ศรีประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๐
นางสาวพิมพ์พร แคนเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๑

นางสาวนภัสนันท์ อรชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๒

นางสาวจุฑารัตน์ ถาวรดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๓

นางสาวชุติมา ตาลเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๔

นายวาที สินธุบัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๕

นางสาวดวงทิพย์ เสือช้าง
๐๔/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๖

นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม
๒๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๗

นางสาวศิริพร สุวรรณศรี
๒๖/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๘

นางสาวฉัตรลดา พูลเพิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๐๙

นางสาววิภาดา วิเศษศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๐

นายกุลพัทธ์ อินทร์พุทธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๑

นางสาวประภัสสร ท้าวกัลยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๒

นางสาวมาลี เทศพันธุ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๓

นางสาวศิริขวัญ สัมฤทธิสุข

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๔

นางสาวอภิรัตน์ อ้วนคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๕

นางสาวจินตนา ยอดใจดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๖

นางสาวทิพรัตน์ กัลยาดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๗

นางสาวอารีญา อำอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๘

นายเจมศักดิ

์

สร้อยเพชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๑๙
นางสาวลักษณ์สิกานต์

กันอาทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงสาธินี คณะโต
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายโชคบุญมี ศรีภุมมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา บำรุงเขต
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๓
เด็กหญิงพัชชาณันท์ ศรีทองอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงวาสินี สวยดูดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงปยธิดา อิการาชิ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองไหลรวม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายสิทธิโชค ยอดคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดบ่อคู่ วัดบ่อคู่  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงแพรวัลย์ แช่มประสพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดบ่อคู่ วัดบ่อคู่  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงกมลกานต์ เกิดเนียม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดบ่อคู่ วัดบ่อคู่  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายกฤษณชนม์ เอียมวันดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดบ่อคู่ วัดบ่อคู่  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายสุชาติ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายธนาคาร บุญพวก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงขวัญชนก ปทุมสูตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายฉัตรชัย คูห์เทวารัณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ ปทุมสูตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มวยหมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสุโข วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายชาคริต ฤทธ์ลือไกร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุขประมาณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายอภิวิชญ์ สุขเกษม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงฟาไพลิน ศรีกุมภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายกิตติภูมิ เกิดโภคา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายธนายุทธ ประสาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงรัตนา ใจเอือย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงอรจิรา รักซือ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงฉัตรพร บัวแก้วดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงภัสศร สระศรีสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายสิทธิพล ศรีกุมภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายอมรเทพ แหวนสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๐

เด็กชายปุณณพัฒน์ ญาติวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายกรรชัย จริงวังสระ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ ทองสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายอัฉรพล เจริญปล้อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงลลิตา ดวงตาแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงอัจฉรา เผือกขาวผ่อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีกุมภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงธนภรณ์ คงพูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงธนธรณ์ บุญประเสริฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายวีรภาพ บุญสูงเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงชนิสรา สุขสบาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธีรพัฒน์ คงสมจิตต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

อ่อนเพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงสิรินทรา แก้วบัวดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงเกวลี นำใจดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงปานทิพย์ สำรวจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงทิฑัมพร เสถียรอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายจิรภัทร นาเครือ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดหนองยายทรัพย์ วัดหนองยายทรัพย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงจิรายุ ใจยงยืน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงภาวิณี ทองดอนพุ่ม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงวาริณี แก้วสาสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงอรทัย ชัยเสนหาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงสุริทัย แคนเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงชาริณี สุขสาคร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายจตุพร มะขามหอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายถนัดกิจ สุนสนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แร่เพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายธงชัย วรรณ์วงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายอภิชาติ สืบสาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายอรัณย์ จันทร์ใจดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงพัชรพล พันธ์รู้ดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา เพชรมีดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงพรนภา ซ้อนเสียงดัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๕
เด็กหญิงพรกมลวรรณ

อุ่นทิพย์เพชร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา โตอุ่นทิพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญประเสริฐ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๘

นายวีรภาพ แสงทองดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายอัษฎายุธ สุโขทัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายธนพล เชาวนนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา แผลงศร
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายดาวรุ่ง สรนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงสุภาพร โนรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงณัฐพร รักน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายภานุวัฒน์ วารินิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงมิรัณตรี ใจเก่งดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายปริญญา โพธิศรีทอง

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชูศรีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายสราวุธ อยู่วัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงอินทิรา ยิมเลียง

้ ้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงชลธิชา มากระจัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๒

เด็กชายธิตินันท์ รักอู่
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๓

เด็กชายธีรภัทร์ หลักเพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายนภัทร ฤทธิมนตรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๙ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ แผลงศร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงวนิดา พูลเกษม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงวริยา วันเพ็ญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีเหรา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงรัตนากร สุภิพรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงรัตมณี สุภิพรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายรพีภัทร ทองราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงอัมพร ไพเราะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงวิภาพร แก้วบัวดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายณภัทร แซ่เล้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายปรเมธ อำพุทรา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา รักน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงบัวเงิน ช่างเกวียนดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมสอาด

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ แปนเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงไพลิน ศรีเหรา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงอัศกรณ์ สีเสือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายวิษณุ โพธินคร

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงธัญเรศ พู่พงษ์พันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงนาตยา เจริญจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงนัตยา ยอดอานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงภานุภาพย์ หน่อท้าว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายอนุชา อุดมคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงศศิพร ใจซือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงกนกพร โรจน์บุญถึง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงนำฝน พันธุ์แตง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงเมริษา วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงนันฐชา พันธ์สุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงธนพร เรืองทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ยิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมทองดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงชลธิชา จำปาดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงธีร์วรา หงษ์เวียงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายพีรพงษ์ สุวรรณคีรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๐ / ๑๓๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายณภัทร สุขสมจิตร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายธนภัทร ยอดดำเนิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายพุทธณา หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงปนัดดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงภูสุดา ผิวอ่อนดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงปณิดา ท้าวกัลยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงรัชนี อ่างทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วบัวดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายสัณหณัฐ สุโขทัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายภูวนาถ ศรีสุวอ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงธนภรณ์ นามวิจิตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายมงคล คิรีเขียว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ แทนเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิลาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายบูรพา ธงวิลัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายสรศักดิ

์

เอียมหล้า

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายณัฐนันท์ โรจน์บุญถึง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายธนากร ไลนัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีทองกูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ แสนชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงอรพรรณ ไชยนรา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีสุนทร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายกริสนัย บุญน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงยุวดี ยศวิชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ สาระเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชังคะรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายเจษฎา ยิมพราย

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงชลธิชา โชคคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สืบกลัด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายณัฐวัตร มังมี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายธนโชติ ทรัพย์ละออ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายธนภัทร อำพุทรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายธีรภัทร สายเทียน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงปริฉัตร ประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงพรรณปพร ปองกัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสวยสม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายพิศิษฐ์ จันทร์สวาท
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายพีรภัทร์ บุญยวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ รอดจากทุกข์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงฟาประธาร หมวดพวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงภาณุมาส พันธ์สุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงรจนา มณฑา
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงรุ่งเพชร บุญช่วย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงรัตนากร ปนกระจัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายเลอสรรค์ เลียมใจดี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทร์หยู
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายวิกรานต์ เขียวจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายศิลาวุฒิ ลีสุขสาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายสมศักดิ

์

สมประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงสโรชา ธาระสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงสิริวิมล ขันทองดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงสุทธญาณ์ อุ่นตาดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายอาจหาญ แสนคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงกมลชนก แซ่ซือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงศรุตา ดีวันดา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หอมชุ่ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายยุทธภูมิ ทองรุ่ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๖๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงกนกกร สร้อยเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงกนกกาญจ์ รูปสม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญนาค
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายกฤษกร อินทรปด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๓

เด็กชายกฤษณะ นามโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายกฤษณะ แซ่เซียว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงกฤษณา สงบวาจา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายกลยุทธ ศรีเอียม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงกาญจนา อิทธิประเวศน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายกิตติ อินทร์หลวงดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงกิตติยาพร ใจทำดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงกุนจิรา เลพล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงคณัฐชา สมานมิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายคิมหัน ชูศรีจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายคุณากร เชือหนองปรง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงจันทรัตน์ ดิษฐกระจัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงจิตรลดา ปานเพชร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายจิรชาติ จำปาเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายจิรัฎฐ์ ครุธโต
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ รังสรรคลิขิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๑๙ เด็กหญิงฉัตรยาลักษณ์
พงษ์อร่าม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงฉันทิสา เข้ดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายชนาธิต รัศมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงชมพูนุช สุโขทัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงชมพู่ อำไพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายชยพล โพธิพันธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายชวกร แพงราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายชวิศ แก้วรุ่งเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายชวิศกร เจียชินภาค

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายชาญวิทย์ ประทุมสูติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายชาญวิทย์ สุทธิจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายชิติพัทธ์ สังข์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงหญิงชุติมา บุญธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ เขียวบริสุทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายฐิติพัฒน์ ศรีเหรา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงฐิติมา มงคลแท้
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายณภัทร สีขาบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เชืองาม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงณัฐชัญ แซ่ตัง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองรังษี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายณัฐนนท์ ผดุงนึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๐

เด็กชายณัฐนันท์ พลโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายณัฐพล รักอู่
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายณัฐภัทร ห้อยมาลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงณัฐฤดา เทพประสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โตแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายดนัยเดช ดาผิวดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายตะวัน ปานดอนลาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายธนชาติ คงสินชูโชค
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายธนบดี อยู่หลาบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงธนพร ลิขิตเจริญธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงธนัชชา สันติเตชกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายธนากร ถนอมศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายธนาวุฒิ จิวัฒนไพบูลย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายธราศรัย ศิริสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สดภิบาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบุญเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายนนทวัฒน์ หมอยาดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงนิชานาถ ชาวสวน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงนิลวรรณ สุขสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงนุชเนตร วงษ์ศรีนาค
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงนำฝน สายเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายบุริศร์ มากระจัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงปรัตถนันต์ รอดยอดสร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายปราโมทย์ มากระจัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงปรีชญา อาชีวเกษตรกร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงปณฑิตา เนืองไชยยศ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงปยะวรรณ ธัญญผล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงผกามาศ แสงสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงพนิดา จริยะตระกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงพรนภัส สุขสุคนธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงพรพิมล ศรีบุญเพ็ง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงพรพิมล แผนสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงพรรณิภา ไฝเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายพสุธาดล รูปดีเหมาะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงพัชรศรี ศรีคำแหง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิยิม

์ ้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายพัทธพล สิริรัตนพล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๘
เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร ทักขพาณิชย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงพัสวี ใจเอือย

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๔ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายพานทอง จีนกระจัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายพิตตินันท์ โพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ อ่อนนิม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ เตียะเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงพิมพ์บูรพา สุวรรณคีรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีทองอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายพิสิฐกานต์ โพธิประสาท
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายพิเชฐชัย ทองกลิง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายพิเชษฐ ศรีคำพลอย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงพีชญา คล้ายจินดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายพีรภัตร รักน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายภัทรพงศ์ จันตระกูลชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายภานุพงษ์ สุขภูวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ศรีสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงภูศณิษา แสงวิมล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายมนัสชัย นุชกระแสร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายรฐนนท์ ดิษฐ์กระจัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายรณกร กมลมาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงรวงข้าว แจ้งวิถี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงรวีวรรณ จันทร์ประสพพร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงรุ่งรวี แร่เพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายวรพล กาฬภักดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๒ เด็กหญิงวรรณวาสนา
แสงเทียน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายวริทธิ

์

เพชรธำมรงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายวัชรินทร์ สดหอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงวิจิตรา แก่นสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายวิชยุตม์ แก้วสระแสน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายวิทวัส แทนเพชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงวิภา แก้วสระแสน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงวีนัสสา เชือโพล้ง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายวีรชัย จีนจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายวุฒิชัย ยังอยู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายศิริวัฒน์ บัวขาว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายศิวกร แสงทองดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงศีดา ประสงค์สิงดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงสร้อยมะลิ บ้งแดง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงสาธิตา ชฎาภิมุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงสิริกมล คำดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายสุกฤต มะลิคง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา ผิวสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงสุธิดา คชภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายสุธี เปลียนทองดี

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๓ เด็กหญิงสุพรรณวะษา
คำหรรษา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรณษา แยกรัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา จุมพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา พวกพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงสุภัชชา จุ้ยทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปนกระจัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๒๙

เด็กชายสุรเดช นาคศรีโพด
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายวิวัฒน์ไชย มังคุด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงหทัยภัทร พูลเพิม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๒

เด็กชายอธิป บริสุทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๓

เด็กหญิงอภิสรา ผิวดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายอรรถพล สถาปตานนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงอริสรา สมิตทานนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงอริสา พึงดำเนิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายอัมรินทร์ โฑทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงอาทิมา อรุณฉาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงอารียา ทัพใจหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ มีสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๑

เด็กหญิงอินทิรา บุญทับ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รักน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายเกียรติชัย บ่อทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงเพชรลดา เนียมแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงเมธิณี ขำดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงโสภา ดอกไม้แย้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงไปรยา ยงพิศาลภพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายณัชพล พรพนาวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๔๙

เด็กชายอติชาต พันธุ์ขะวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายณัฐกิตต์ นิมอิม

่ ่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงกนกพร เพชรมัด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงกัญศิมา ใจยังยืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ขุนเณร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๕

เด็กชายธนทัต รุญคุณยง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีภุมมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงมลทกาญ ฉายเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงยุวดี สกุลกรุณาอารีย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายอนุพงษ์ โคตะรุต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายธีรพันธ์ กลินดอกแก้ว

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงนาริน แก้วสระแสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงปนัดดา ตังจิต

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๓

เด็กชายภูเบศ ชูศรีจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงอรณิช ตังโต

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงอลิสา เชาว์รักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๖

เด็กชายทานทัต ชวนมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายธราดล คงสมจิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๘

เด็กชายนภูวนัย ศรีเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายภานุพงศ์ นาหนองตูม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายวัชรพล ศรีสัมพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๑

นายสรายุทธ ปราดเปรียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๒

เด็กหญิงอรพินท์ สีหนองคู
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงเปมิกา สืบนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายไวยกรณ์ ผะสมเพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๕

นางสาวสุพัตตรา เกตุคง
๑๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๖

นางสาวสโรชา บุญศรี
๓๐/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๗

นางสาวปทมา ศรียอดแส
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๘

นางสาวกมลมาศ ดอกกุหลาบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๗๙

นางสาววารี สวัสดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๐
นายเจษฎากร พุ่มทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๑

นางสาวไอลดา วงษ์กัณหา
๑๒/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๒

นางสาวจิดารัตน์ พรมวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๓

นางสาวยุพา นามหนองอ้อ
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๔

นางสาวลัดดาวัลย์ สระศรีสม
๒๖/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๕

นางสาวเกศินี กุลวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๖

นางสาวไอริณ เอียมโต

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงกัญญารักษ์ อุบลแย้ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงนันทิยา ศรีสมบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงศรัญญา โสวรรณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นงรักษณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงพรณิภา ขันทองดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา บูรณะสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงนฤมล สระโจมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์วิสิฐตระกูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นนท์เต
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงพัชรพร รักน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงพนิดา ยศวิชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงโยธกา บุดดาเลิศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายสรชัย หงษ์เวียงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๑

เด็กชายฐากร หงษ์เวียงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงจันทิมา ลาแพงดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตุ่มศรียา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงปาริตา ฆ้องบ้านโข้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายสมกมล โพธิพรม

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา เย็นแม้น
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายธีระพันธ์ เชยล้อมขำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงอรทัย อ่อนส้มกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงปภาวริทนร์ ศรีบุญเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงนุจรี โพธิพรม

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา ประกอบทรพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศวิชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงพนิดา ขวัญแพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงรัตติรส แตงร่ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทอง วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายขุนแผน พรมมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายธนฑัต เจริญศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายปพน ลิมสุทธิมรรค

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงลภัสรดา คณะวาป
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงแก้วตา หงษ์เวียงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายฐาปกรณ์ โมกกงจักร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายศราวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายอานันต์ ปุยทองดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายจิรายุ ขำหินลาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงชญาดา แดงดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงธนพร ก้อนชัยภูมิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายวิสุทธิ

์

เซ็นสินชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงชไมพร โมกกงจักร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๐

เด็กหญิงกรกนก หงษ์เวียงจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงณฐญา หิรัญรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายเกริกชัย ศรีคำทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายศุภกร หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายนิสสัน เขียวแดงดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายยศวัตน์ ศิลาคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายสัญญา พันธุ์ทุย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายอัจฉริยะ แสงสีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงปวีณา สมรูปดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงศรันยา หงษ์เวียงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงอัจฉรา หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงวิภาพร อินทศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงอาริยา ปลัดม้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงประภัสสร ฟกเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงสินนภา หงษ์เวียงจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงณัฐิดา หงษ์เวียงจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายสรวิศ ศรีเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

โมกกงจักร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายนนทพัทธ์ หมวดแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายธวัชชัย เพ็งพารา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๐

เด็กหญิงแพรวา กาลนุช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงธัญชนก เอียมศรีลา

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงสุธาสินี สระเสียงดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายชาคริต เชาว์วัฒนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายณภัทร สิริโชติทวีสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงณัฐญาดา พัฒนมาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองนุ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา นำใจดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา
พนมวัน ณ อยุธยา ๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายณัฐพล คำวงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงมนัส

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายดนุพัฒน์ สุนทรสุวรรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงทิตยา ประทุมสูตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายธนธร ทวีศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายธีรเดช ยืนชีวิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายพลพล จิรเนติพงษ์กุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงพัณณิตา ทองนุ่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ หนูอ้น
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองไพโรจน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงฟาติมา พุฒิเอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ คณะสอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงภิญญดา พลายยงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายภูริภัทร ฉิมวัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายรัตนากร วงศ์กรวิจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายวรากร คล้ายสินธุ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายวิศิษฏ์ วัชระพิมลมิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงศิรภัสสร เอียมใจดี

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงศิวปรียา แย้มสละ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายศิวพร นำดอกไม้
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จงศักดิสวัสดิ

์ ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงสาธิมาภรณ์ จุลทรักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงสุพิชชา เทศทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายอิษฎา พิริยะเมธี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงเบญจพร วงษ์กัณหา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงเปรมมิกา พรหมชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงชัญญานุช บุญทิม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงณัฏฐกฤตา ดวงใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายนัฐพงศ์ กันเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายรพีภัทร แผนสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๘๙

นางสาวพรทิพย์ ระเวกโสม
๒๙/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงอรชุมา รัตนเสถียร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายจิราวัฒน์ เณรจาที
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายชนะพล พยานกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายสิทธิกร เจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายปญญา รูปเลขา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิแก้ว

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายชโยดม ศรีบุญเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายเมธัส ลันแอร์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายขวัญชัย ม่วงอิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ไทยเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายพงษ์พล เหมือนแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายปรเมศร์ น้อยเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงนฤมล ผิวอ่อนดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงศุภวรรณ เกษาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงสุพรทิพย์ ชาวปลายนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

เพชรดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายรามินทร์ นาคกระจ่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๘

เด็กชายพีรทัศน์ ลัยนันท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายทัตพงศ์ แคล้วคลาดสัตรู
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายพิพรรธ เณรจาที
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายนฤพันธ์ เลียงกี

่ ่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายนพดล มีสมบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายมหาเศรษฐี สอาดดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงณิชาภา มีศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงสิริประภา ศรีบุญเพ็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงจิราพร ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๗
เด็กหญิงเนตรนภัทร เลาะสูงเนิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงพิมพิไล ยศวิชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ สูนสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงศริยา จุ่นพันธ์วงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายสุริยะ ผิวชะอุ่ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายถาวร ทนทาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายธีรยุทธ์ ขันแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงอินทิรา สามทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงเอกนรี คำพิจารณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงหวันยิหวา น้อยเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงดวงฤดี อุปแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายวันดี ศรีบุญเพ็ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายสุริยเนตร กาละภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๐

เด็กชายไกรยุทธ ฟกช้าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา เบ็ญพาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายชัชวาล มณีวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายกฤษดา ศรีบุญเพ็ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายธนากร มาลัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงจันทรา อิมทอง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เผือกวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายนันธวัฒน์ ศรีสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำเพ็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายวรุตม์ ผ่องใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงศศิวมล ทับโชติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายภัทรพี โรจน์บุญถึง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ รอดเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ บุญทะวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงพรนิภา เหมลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายพงศธร รอไกรเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงนฤมล ทังจันทร์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงเสาวภา แก้ววรรณา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงณัฐติกานต์ ตาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงปยะรัตน์ พงษ์เสนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงปรีญาวัฒน์ พวงพัวเพชร

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงปณิตา อ่อนอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงปญญา นาคพิทักษื
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายสิทธิโชค ใจกำแหง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงนวิญา แย้มอาษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่างเกวียนดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เลียงกี

่ ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงกนิษฐา ธีรนิยมสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๒ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงกมลชนก นำขาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงกรกมล จิตใจมัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงกวิสรา ไตรเมศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ข้องม่วง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หิรัญกนกพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงกาญจนา ทองดีพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายกิตตินันท์ กำลังเสือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงกุลชาพร พุทธจักรศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายจิณณวัตร ปนคณาผล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุคันธนาถ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายจิรพัฒน์ ชินพัณณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ รุ่งเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายจิรายุ ทิพย์ธนาพลชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มูลละออง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงจุติพร ชูศรีจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงชลิดา นำใจดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงชิดชนก โพธิศรีสุวรรณ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายชินพัฒน์
คูศรีเทพประทาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิริอรุณรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงช่อผกา จีนอนงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงญดาพร แซ่ลิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงปพิชญา ศรีพิมานวัฒน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงญาณิน ศรีระวัตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายฐิติพันธุ์ โลห์ประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงณัฐกมล วรรณะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงณัฐกมล ศิริอรุณรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายณัฐกฤต ธูปวิโรจน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายณัฐกิตต์ วาจาอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา ชีพนุรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิทอง

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ รูปสม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เปยวนาลาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายณัฐภัทร ศรีเถือน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงณัฐริกา ภาษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๓ / ๑๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงทิพธัญญา ดิษฐวัด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงทิพภาฎา เหมาเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ ห้อยมาลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงธญญพร แก้วศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายธณวรรษ ศรีเหรา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงธนิษฐา พรวิศณุกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงธมนวรรณ ทองยิม

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๒

เด็กชายธัชชัย อมรสมานกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นิลสิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีเหรา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เปลียนศาสตร์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๖

เด็กชายธิติวัฒน์ ธัญญเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายธีรยุทธ สำเภาทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายนครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงนริศศรา บัวบาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายนวพงษ์ สืบเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายนิพน พันมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงนิรชา พูลเสมอ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงนิศาชล เซียงหลิว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา อ่อนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงบุษกร สุขจิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงปณิตา ขำดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงปภัสสร ร่วมชาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๘
เด็กหญิงประกายรัตน์

โพธิเอียม

์ ่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายปรัญชัย กาฬภักดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ลอสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายปวริศ ศิริโรจนกุลชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงปณณิกา จันทร์มงคลชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงปาณิศา พลายมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงปยะธิดา เอียมศรี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงพรธีรา เก็จมะยูร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงพรพิชชา จงรัตนานนท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงพริริสา รุ่งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายพสธร ศรีวรนาถ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายพัสวี ชินพัณณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงพาขวัญ ลักขณาพินิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายพุทธิชาต อ่อนละออ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายพูนศักดิ

์

แซ่เบ้
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงภัณฑิลา อมรสมานกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา พันธุ์ภักดีนุพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี ละอองนวล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายภัทรศักดิ

์

นิสัยดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีเหรา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุทัศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วสระแสน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๐

เด็กชายภาณุเดช เดชเดชะสุนันท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายภิรมย์วุฒิ ฐานิทธิกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายภูริทัต เชือโพล้ง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายภูริภัส เรืองขจร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายภูวเดช แยงเพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงภูษณิศา จันทร์วงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายภูเบศ แยงเพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงมนัสญา ช้างเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์
จิราโชคธนานันท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงยุรฉัตร ดิษฐ์กระจัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๐

เด็กหญิงรัตนา ติเยาว์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงริชาภัทร ศักดิมงคลชัย

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงรุจิรา เพชรแปลง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงลภัสรดา บุญเรืองจักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงลลิดา จิตรบวรวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงลลิตภัทร ช่างเกวียนดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงวชิราธร ช่างทำดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงวรรณรัชต์ รินทรึก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงวรัญญา รุ่งรัตนพงษ์พร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงวรินรำไพ เด่นชัยประดิษฐ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๐

เด็กชายวิชญะ วีระเสนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายวีระเดช สกุลสินเพ็ชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ อาจคงหาญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงสมฤดี ศรีเหรา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๕ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายสิทธิชัย เหมือนแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายสิทธิชัย แซ่เอียว

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงสุขวิมล สุริรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงสุจิวรรณ แทนเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายสุทธิชัย โชคสุขนำชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงสุพิชชา บริสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงสุวนันท์ โสมภีร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงสุวรา สายนำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์
สถาปนพิทักษ์กิจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงอรพินท์ คัดชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตังเจริญทรัพย์

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายเจนภพ อ่อนดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายเตโช เพชรแอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขวัญศิริมงคล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายเมธัส นิมมานนรวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๐

เด็กหญิงเมวิสา นนท์อ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายนิติภัทร ธวัชเมธี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๒

นางสาวฌาณุดา ตังแสงสุวรรณ

้

๒๔/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๓

นางทิพา โทเกาะ
๒๘/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๔

นางสาวบาหยัน กลินพุฒซ้อน

่

๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๕

นางวรรณกร ล่องศาลา
๑๘/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๖

นางสาวจุฑามาศ รวมเมฆ

๑๓/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๗

นางวิไลพร เหมือนมี
๐๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๘

นางสายฝน จันทร์สระคู
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สิงห์ดง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๐

เด็กชายเชาว์รัตน์ เทียงเพิม

่ ่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายนราธิป วานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงปณิดา วงษ์กัณหา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงณัฐชา เกตุเหลือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ประทุมวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ โพธิทอง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงณัฐพร พยายม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายกนกพล ศรีบุญเพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายอนุสรณ์ ผิวอ่อนดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๖ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีบุญเพ็ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายองอาจ แก่นอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายธนากร ระเวกโสม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายจิระพงศ์ เสนาพิทักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายประสิทธิ

์

เรืองอุไร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายเจษฎาพร เปรมคำสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๖

เด็กชายวิทยากร สุวรรณสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๗

เด็กชายอมรฤทธิ

์

เลือนแก้ว

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๘

เด็กชายสรวิศ โพธิพรหม

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงกนกพร ห้าวหาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๐

เด็กหญิงมาริสา แจ่มสายพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีเหรา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงนพรัตน์ สุขเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายสุบรรณ สิทธิพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงขวัญแก้ว ยิมพราย

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ผิวอ่อนดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงนวธิดา เขียวประเสริฐ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงพิมพา ผ่อนยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายเชาวรัตน์ ทองคงอ่วม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงพรธิชา ศรีบุญเพ็ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๐

เด็กชายพุทธิชา หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายประสพโชค พุ่มมาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายณัฐพล รสกลิน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงโสภิณนภา สิงห์สถิต
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงสุวิมล ทองมีทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์เหมือน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สถาปตานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงวิจิตตรา หะระพัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงดวงกมล ยอดทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงสุนิษา ทองบ้านโข้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๐

เด็กหญิงพลอยศรี กอคุ่ย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงแก้วตา สุขทวี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงทิพย์อักษร ตลับทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงกวิสรา พรหมสว่างศิลป
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๗ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ศรีเมือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงกาญจนา แก้วเมฆ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงธัญธาเรศ ทองบ้านโข้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงดวงฤทัย อุ่นใจดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ซ้ายชูจีน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายยสินธร พรมชนะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายวันชนะ นาควงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงผกามาส วงษ์พันตรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล อุ่นใจดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงอรอุษา อ่อนดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงสราญจิต ฮวบศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงดาวรุ่ง ภูฆัง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงอุษา อุปการัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายกิตติชัย คำภูแสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทอง วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายก้องกนก ลีสุขสาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายจิรวัฒน์ นักสอน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทนกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ลีสุขสาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายธนกร มากระจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายธนากร ทำมานก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายธวัธชัย ศรีเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงบุษยา จันทร์ประสพพร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงมาติกา สระศรีสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงรัตตมณี แก้วบัวดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายวราวุฒิ ศรีสุขดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายวราเชน ทองเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงวาสนา พันธ์ขาว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายวีรพล สระทองพา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายสิงห์ชัย ยาวิละ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงสิริมา ลีสุขสาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงสุธิดา ลานภูเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายอดิศร แก้วสระแสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายอภิชาต กลินดอกแก้ว

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงอภิญญา คงวัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงอภิญญา ลิมมัง

้ ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๘ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงอวภาส์ แผนสมบูรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายไพโรจน์ แผนสมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายภูวนาถ ยศวิชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายบรรพต มอญเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์แก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงสุภาพร เกตุคง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงยิน

่

ทองคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายมนัส ทองบ้านโข้ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายอัษฎาวุธ สอดศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายวราวุฒิ จันทะสุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงอำพร อ่วมเสือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายราเมศวร์ พุ่มพฤกษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายณัฐวัช วงษ์แก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายนพพร พานนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายกฤษฎา จุลสุคต
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายศุภกร ดีแย้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายกานต์ชนก อุดมพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายพีรพล เณรจาที

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงนำเพชร เถาว์พันล้อม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา กลศึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงอภัสรา บางนำมิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงฉวีวรรณ นิมนวล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงทิพย์นิภา สิงห์จารย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ทวีชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธิกวี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา ทราบรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุนันทา สิงห์จารย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สามทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงสุทัตตา ศรีหนองคู
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงอนัญญา พักเรือนดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายอนิรุต ตุ่มศรียา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๑

เด็กหญิงกัญชลิการ์ เคนดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๒

เด็กชายพงศกร เปงปง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๓

เด็กชายแจ็ค เจริญวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๔

เด็กชายอนวัช ทองน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๙ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายชัยนุวัฒน์ สีขาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๖

เด็กชายธีรยุทธ สีโปดก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๗

เด็กชายระพีพัฒน์ โพธิเถือน

์ ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายอนุชิต ไชยนรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงสุนันทา โรจน์บุญถึง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงศิริวรรณ การะเวก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงอภัชชา ฤทธิศักดิสิทธิ

์ ์ ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงชนิกานต์ มาลาพันธุ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เกตุศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๔
เด็กหญิงอังสุมารินทร์

ปรีชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมฆอุดม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี พลบุญเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงวัลลภา กุลเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงหัทยา คนใหญ่บ้าน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิเถือน

์ ่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ จ่างแสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เพ็งพาลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงปยะมาศ บุญช่วย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทองเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงสุพิฌชา โกสินทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายสุเมธ ปุริสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายกิตตินันท์ ปชชา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายบุญเลิศ ทาเหล็ก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายเธียรชัย ชัยวิเชียร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงอรปรียา ยศวิชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงอรจิรา งามดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงณิชา ศรีสิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เก็กฮัว

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชีพนุรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ สาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายปฏิพล นิมอนงค์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายภานุพงษ์ เจนใจดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ปจจฉา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายสิริมงคล เทพพรรณรงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงเมทินี ทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๐ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงปรางค์ชนก สีใส

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงกวิสรา กองม่วง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงวรดา คนเจนดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงวรัมพร พาพร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ศรีเพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงณัฐชา ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงณัฐสุดา แซ่เล้า
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๗ เด็กชายสุพรรณกาญจน์
รอดภัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายศุภอรรถ อ่อนนาเลน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายสุภวัทน์ สระหงษ์ทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๐

เด็กชายวรกันต์ จิตหนองสวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายฐิติพงศ์ ตนายะพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงทิราภรณ์ กิจบำรุง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงอริชา จันทร์โอกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงวาสนา กลินถือศีล

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงรัตติกาล เมืองจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงธนพรรณ วิมลชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงสิรินภา ละออ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๘

นางสุนันทา นุชโพธิพันธุ์

์

๓๑/๑๐/๒๕๐๗
สำนักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษาเขต 9

้ ่

วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๕๙

นางสาวนุชนาถ จันขาว

่

๒๙/๐๔/๒๔๙๘ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๐

นายสมชาย สิทธิสร
๐๖/๐๒/๒๕๐๘

สำนักงานทรัพยากรนำภาค 7 วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๑

นายประสาธน์ กัลย์จารึก
๑๐/๑๐/๒๕๐๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๒

นางธิดารัตน์ สารีกิจ
๑๔/๐๑/๒๕๑๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๓

นางสาวปฐิตา เกิดคลำ
๒๗/๑๐/๒๕๑๐

สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๔

นายวิบูลย์ สังขวิเศษ
๑๗/๐๖/๒๔๙๗ สำนักงานสรรพสามิตพืนที สุพรรณบุรี

้ ่

วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๕

นายประวิทย์ พิมพวงทอง
๑๐/๐๗/๒๕๐๙ สำนักงานสรรพสามิตพืนทีสุพรรณบุรี

้ ่

วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๖

นายจิตรดิลก ก้อนคำดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๗

นายจิราวัฒน์ กรีฉวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๘

นางสาวชญานิษฐ์ กาฬภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงชฎาพร ชมภูพฤกษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กาฬภกดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายณัฐพล โพธิศรีนาค

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงตรีทิพ กาฬภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๓

นางสาวธนัชพร กาฬภักดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายธรรมรักษ์ กาฬษร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๑ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงนฤมล สุขแสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายพงศกร ทองไพรวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๗

นางสาวพิมลพรรณ พันธุ์เภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายภัทรบูรณ์ นาคเกษม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๗๙

นางสาวยุพาพรรณ กาฬภักดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๐

นางสาวลัดดา โพธิงาม

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายวิฃยา กาฬภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงศรีประภา เจตนเสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๓

นายศุภกร เพ็ชรปานกัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงสมปอง พุ่มเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๕

นางสาวสิริพร ชุ่มขชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายสุทัศน์ กาฬภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๗

นางสาวสุภาภรณ์ ดวงแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๘

นางสาวอาริสา กาฬภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายจิราวัขร กาฬภักดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๐

เด็กหญิงชลธิชา กาฬภักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์นอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายตรีภูมิ

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงธนัทอร ศรีโมรา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายธีรภัทร ภูฆัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายนภดล สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส กาฬภักดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายบริพัฒน์ กาฬภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา ก้านลำใย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายปนัชชา เหลาลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สะราคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๑

เด็กชายภัทรนนท์ จันทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธัญญเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายภูริณัฐ สุขสำราญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงรุจิรา กาฬภักดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๕

เด็กชายวชิรนนท์ ทัศสาคร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงวรวรรณ ศรีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงศศิประภา ดวงจินดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๐๙

เด็กหญิงศิริกัญญา สะท้านบัว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๒ / ๑๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๐

เด็กชายศุภกิจ มูลแก่น
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงสุภนันท์ ธัญญเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงสุวิดา มะดาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกษทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงอรณี สะราคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงอัญมณี เทพมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๖
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ แปลนพิมาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงกาญจนา สุทธิรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงศศิภา เศษบุบผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงนริศรา วงศ์โสภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อุบลบาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงนันท์นลิน ชูวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปานมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายสิทธิชัย พรหมเดช
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายสุทิวัส มณีแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงแก้วนภา คงคาชืน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงอภิรดา พวงนิล
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปานสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงจันทิรา ขอพึง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงณัฐพร สำเร็จผล
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๐

เด็กหญิงณิชกานต์ ปนสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงธนพร สกุณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงสุวรัตน์ วงษ์สุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๓

นางสาววัลยา อินทร์อำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงอริสรา แซ่ลี

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จอมพงษ์รืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงพลอยชมพู สกุลพราหมณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายมงคล ชิดปราง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๘

นายอัครพล พิกุลขาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงสุชาดา เฮมภูเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๐

นางสาวกัญญารัตน์ หนองนำขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๑

นางสาวเบญจวรรณ จิตร์เพ็ชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงสุนันทา มณีแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๓

นางสาวจินดาพร มังคัง

่ ่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๔

นางสาวปนัดดา กล้าหาญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๓ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงภคพร ชาวปลายนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๖

นางสาวมีนา ตาลสมบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๗

นางสาวปยดา งามอักษร
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงรินรดา รุ่งแจ้ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๔๙

นายเจนณรงค์ เทวภักดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาดำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๑

นางสาวสุพรรษา ตาลสมบูรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๒

นางสาวสุพรรษา เทียนบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๓

นายวิศรุต ระรวยรืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๔

นายโสภณวิชญ์ เอียมประเสริฐ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๕

นางสาวทักศิณา มิงคำเลิศ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๖

นางสาวธนิษฐา แก้วกำเนิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๗

นางสาวปยะมาศ ท้าวอู่ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๘

นางสาวศิริพรรณ ปทุมานนท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๕๙

นางสาวสุกัญญา กลำอาจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๐

นางสาวอังคณา พลายละหาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๑

นายคุณากร ชูวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๒

นายมาวิน สระประทุมมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๓

นายชัยสิทธิ

์

กรุดเพ็ชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๔

นายสุรเดช ตาลเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๕

นางสาวสุธิดา พระยาครุฑ
๐๘/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๖

นายจิรายุ สุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๗

นายอาทิตย์ วงษ์ยีสุ่น

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายกานต์ดนัย ค้ากำไร
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายสิทธิโชค พานทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๐

เด็กชายจิรพัฒน์ จรเณร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายนพรัตน์ อินทร์มณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายพงศ์พล แสงสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงรุ่งกานต์ กสิผล
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายอดิเทพ วงษ์ยีสุ่น

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขาวแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงธันยพร ประมวลพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงพัชริดา ฉำแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ กระหนกงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายเกริกไกวัล สือสกุล

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๔ / ๑๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๐

เด็กชายปกษฎา สีดอกบัว
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายสัมฤทธิ

์

พุ่มแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายสุริยะ หงษ์ทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๓
เด็กชายอรรถฎิวัฒน์ บัวชะอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงจินดาภรณ์ พิสมัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงต้นข้าว รังคะวิภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงบัณฑิณี คำสภาพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงปณัฐดา บุญเชิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงอติญา ไพรวัลย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๕ / ๑๓๕

้
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