
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๓,๑๕๕ คน ขาดสอบ ๑,๙๕๐ คน คงสอบ ๑๑,๒๐๕ คน สอบได้ ๗,๐๗๙ คน สอบตก ๔,๑๒๖ คน (๖๓.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายพุทธิศักดิ

์

ปล้องในวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงสุนิศา ดีขำ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงกาญจนา แก้วเถือน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สีบุตรา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายกันต์ กุลเถือน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายโยธิน เทียงแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงขวัญชนก พุ่มมัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงปยะวรรณ เกตุสมบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงปยะพร เกตุสมบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวาสนา คงศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงวัลลภา ทิมเกลียง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสายนำผึง

้

ทิมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงณัฐลิณี ทัศสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงฐาปนี อินทร์บุญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงศรีวรรณา คุณเล็กสม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายสุวัฒน์ แก้วเฉลิมทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงการเกศ จงเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายอัษฎาวุธ โตยะบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงดารินทร์ บุญศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายชัยพัฒน์ บุญโต

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงเมสิณี ดาวเรือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายจิตรรถ สังขจร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศิริพร คีรีเฉวียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงอำพร ก่อตระกูลคีรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายธนพนธ์ แก้วปานกัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวแพรพลอย แจ่มแจ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฏฐ์พัฒน์ ลิมมณี

้

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงนภา คำจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงภัณฑิลา บุรงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงศศิวิมล บุญธรรม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา โมอุ่ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

แหวนทองคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงบัณทิตา พันธุ์แตง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงเปรมฤดี ชุ่มเพ็งพันธุ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงสาริศา สอนทิม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุนทรี ชาวกงจักร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงกชพร หาญพุฒ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายปใหม่ เจริญสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงนัชชา ชำนาญศิลป

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงณิชาภัทร เหมือนจา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงปภัสสร เพ็ชร์ฆาฏ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงอภิชญา บุดดาเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายปยวัฒน์ เลิศวัฒนานนท์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงณัฐชา วาดกลินหอม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายสรณธรรม์ สุดโต

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงจณิสตรา พันธุ์ไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ์ทอง

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๔๙ เด็กชายจันทร์สุวรรณ
เทียมที

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี ปาลพันธ์ุ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายธนยศ พลายวิชิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงอนุสรา มาคงกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองแท้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวิภาวนี ศรีเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงยศนีย์ จุนอุทัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงยลดา ลีศักดิสกุล

้ ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจยังยืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายวีรพงษ์ ตาลอำพร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายภูมิรัตน์ ก้านเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ตู้แก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายเชษฐพงศ์ เกิดสมนึก

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายวิศิษฏ์ วัชระพิมลมิตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงณัฐชา อ่อนอาจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุชัญญา บัวมี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ นันทปยะวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายญาณโชติ การุณสกุลเถิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายวรภัทร ขาวบริสุทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายปณชล แก้วเมฆ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายสิทธิพงศ์ ขันธหงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายภูริพัต แจ่มจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินทร์ปน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เกียรติสุดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายยศพัฒน์ กิตติวรวัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายศุภชัช มะกรูดอินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงพีชชาภา คงคา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงลภัสรดา บุญเชือ

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงประภัสสร สุขเกษม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงธิญดา ศรีบุญเพ็ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุวิมล แสงโสภา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงธันว์ชนก สรรพมงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงวรวรรณ อินทร์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงชุลีพร ริตจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ กำเสียงใส

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงปานชนก ปรีชาวิทย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงปุณยนุช ดำรงรัตน์นุวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงกนิษฐา ทับซ้าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงฐิฏาวรรณ นันทรักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ พวงจำป

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธนกฤต มันอ้น

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายสุภวิศว์ นภิศกุลพัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ หมอยาดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายเนติธร ศรีวิเชียร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองแท้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ จรูญฐิติวัฒน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพัสน์นันท์ ขำดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงอริสา แก้วพานทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงบุญสิตา บาเปย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงสิรวิชญ์ ยวงใย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงจรัณญา

กัลปยาณพจน์พร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงวิศุปยา เภาเสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปณาลี มะลินิล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงปริยากร ฟุงสูงเนิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ คงวิเชียร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสวรส ลิขิตเลิศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงสิริวิมล แว่นแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงนันชลารัตน์ รอดงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงสิริกัญญา กลันเรืองแสง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงพิชญธิดา ทองสร้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงชณิตา แฟงรักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร สาทิพย์จันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงสุปรียา ปานใจนาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายคุณาณัฎฐ์ เจริญสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายธีร์ธวัช เจริญผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายกิตติพงศ์ นิระภัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายถิรวัฒน์

นาคะประเสริฐกุล
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายธนพนธ์ หันสังข์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายฐานปวัฒน์ เกินสกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายนิรวิทธ์ แย้มสกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงพชรพร เอียมกลิน

่ ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงธัชวรรณ คงคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงภาณุมาศ วัฒนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจรัชยา เพ็งแข

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุมูลเวช

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ วงศ์ศรีเผือก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงธีมาพร วาจาขำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงอริยาพร อ่อนขาว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ อุ่มสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวิชญาดา ดอกพุฒซ้อน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงวรัทยา ศรีดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ แตงอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา เอียมศรีทอง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงวรินลดา มานะกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงศิวะกร เจริญผล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายถิรวุฒิ แก้วหอมคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายณัฐเดช พรหมหรรษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายพชร สารสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณฐพัฒน์ พันสี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายศุภวิชญ์ คธาวุธ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายสรัสกร หวังสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธนากร คล้ายพาลี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอธิธัช รุญเจริญวัฒนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายชนนพ เทพพงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายพีรภาส เขียวชะอุ่ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายปยะ หาญนิโรจน์รัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ บุญถึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคนิยม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธีรกานต์ วารีรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงอรพรรณ งามสุด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงธัญญาเรศ เพ็งสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงวริษฐา วัฒนดิเรก

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงปญญาพร จันทร์มัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงนิจจารีย์ ปณชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์ศรีเผือก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงข้าวฟาง โสภี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงธนัญชนก บุญประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงธนัชพร พึงสังวรณ์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงวรรณวิภา เอียมน้อย

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงศุภรพิชญ์ ครองบุญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานชา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงทิพยดา น่วมศรีนวล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงธีนิดา ลีนานุวัฒน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงวรัญญา ขันธควร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาคทับที

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายสุริยาวิชญ์ ชาวเมืองทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ เฉกเพลงพิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายสุวคล แซ่อึง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายพฤกษ์ตะวัน ชาวบางงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายสรศักดิ

์

เกือทาน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายคณิศร ฤทาสว่างวงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายธกร เพ็งบุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายนพกร ศรีสังข์งาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายนิติพล ประสงค์ยิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธัญชนก ศรีอำไพ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กันตรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์พันธุ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงปราณปรียา เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงศรุตยา เสือเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงธนพร โพธิปน

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงนนธิญา ปานบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยนันตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงธีมาพร แตงไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงศราวัสดี สีถัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงอรปรียา ปลีคงธุ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพัชริศา พันตรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงสุญาวัชร์ สว่างดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณัฐญาดา สุขสมบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายณัฐดนัย ครืนนำใจ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายณภัทร วงศ์สุบิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายอธิติ รุญเจริญวัฒนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายธนพล สดงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายกฤษณะ บุญคง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐพร ศรีลาดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ สมศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายกิตติภูมิ แก้วศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายสิทธิพงศ์ จินดาอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายพัชรพล เจริญสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายกฤษดา สอาดเอียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธีรภัทร สุนทรวิภาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายวีรพล พลายละหาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนพวรรณ ศรีภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงณัทกาญจน์ คนทน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ มณีสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๖ เด็กหญิงอัฉจริยาภรณ์
แย้มพันนุ้ย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงญาณพัทธ์ สินทวีวิวัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงอัยยาวีร์ นิลเปลียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงธนัญชิดา เสือหาญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพิชญาณี ด้วงประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงบัวบูชา ศรีสมบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงกุลณัฐดา อุ่นเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ประทุมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงอรอัมรินทร์ สุวรรณหงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงสุพัชญา สังขรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงนันท์นภัส โสฬศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายพรรวุฒิสัณฑ์ บุญช่วย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายพชรวุฒิศรณ์ บุญช่วย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายพรรณพัฒน์ พลเสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายศราธร หมืนหาญ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงขวัญชนก ชาวอบทม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงกนกพร แตงอ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกรกนก แตงอ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงศวรรยา ศรีจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงปวริศา รืนเพชร

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายยศกร จิตตสุโภ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายวรพล สมคเณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ กรสกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกิตติภรณ์ หวังสระกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงส้มจีน แสงสำลี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายธนาเมธ จิตต์ใจฉำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงฐิติวรดา พลายนาค

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา รัตนพาณิชย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายชุติพงษ์ แนบวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์ จงสุขไกล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงรัตติกาล ขอพึง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทรัพย์ศิริพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงจิราพร เข็มเพ็ชร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ อำมาตย์ชยะกูร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายจตุโชค อดกลัน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอมรพรรณ หยวกบุญมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงสุชานรี มาปู

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวิเชียร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงลักษิกา แก้วปานกัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงอัฐภิญญา โภคัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงเกศวดี วงศ์วิจิตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงทักษพร แจ่มจำรัส

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายภัทรพล รัชตโสตถิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายอานุภาพ เรือนใจมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายธีรวัฒน์ หนูทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายธีระพัฒน์ คงเมือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธัชภูชิชย์ มีสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ พลายจัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงกานติมา จาวสุวรรณวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงเมษยา ทุมเชียงลำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงธนัชพร ทองพิกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายจักรกฤษฎิ

์

โสรถาวร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายไววายุ มุมสิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายอนณ อำสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงทิพวรรณ อินทร์สุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงปวิชญาดา พันธ์ชูชาติ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายธนพร ฮวบสกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายพงศ์พิชาญ พรมแย้ม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ ลำเลิศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายฐกร กุศลกิตติสกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงศิรภัสสร จิตพิทักษ์ธรรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงกัญญพัชร ศรีวิลัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงกนิกนันท์ หลวงพันเทา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอัญชิสา จันทรวิเศษ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายธัญวุฒิ พุทธโอวาท

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายจักรพันธ์ พิศเพียร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายนรภัทร คงสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายชยพล เชาวนสกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพสพัทธ์ กะการดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายกุลิสร์ อัญชลีชไมกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศิริพันธุ์สิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงสุฑามาศ ยอดสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงปาณิสรา พูลสมบัติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ใหม่โสภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายจิรเมธ ศรีเพียงจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายจิรภัทร จิรวาณิชกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอภิณัฐ ฉิมวัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ม่วงคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงทอไหมทอง จุลโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงณัฐรดา เจริญพร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุจิตรา แสงรืน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายกิตติธัช อินทร์สุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ขุมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายนันทวัฒน์ โรจนพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายบัณฑิต พึงอัมฤทธิ

่ ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายบูรพา กลินหอม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายปกรณ์ เริมลึก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงญาดา เจริญพร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงนิธิศา อุ่นอารมณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพุทธิดา มหาพราหมณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายธีรนันท์ เกิดสมนึก

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายณัฏฐนนันท์ อนันชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีธุระวานิช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร แซ่เฮ้า

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายสรยุทธ ล้อมวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายศรุตพงษ์ มันใจ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายบารมี คุ้มสังข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงชัชชา เภาเสน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายสิรวิชญ์ วีรกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายปรมะ ทวีเขตร์กิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายณัชพล ศรีนวล

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงวริศรา เล็กสาลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐภัทร แปนทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวรรณภา สร้อยสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพลอยปภัส บุณยพัชรินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายเพิมพูน

่

พุ่มเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เทศแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงดารินทร์ ศาลากิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงสุภาณี ชาวบ้านกร่าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายวรัญวัส ขวัญศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายณัฏฐภัทร ชนะโชติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงศิรประภา ยามี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงนิทชา กลำเจริญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายหัฏฐกร อรุณรุ่ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงประภัสสร คุ้มครอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายนครินทร์ พิทักวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง (ทุ่ง)  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวบุษบา ศรีบุรินทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
นางสาววริศรา ธนีเพียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
นางสาวศิราพร รุ่งเรืองยังยืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวอนุสรา มีวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
นางสาวณัฐชา กาฬภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวนัทกานต์ มีเทียม

๐๙/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
นางสาวปทมา เทียงตรง

่

๓๑/๐๘/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
นางสาววรัญญา สัตย์ใจเทียง

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงศตพร พยัคฆประการณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธินุช

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงชลธิชา แช่มช้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐริณีย์ ชืนใจชม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธนภรณ์ พลเสน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงธิติวรรณ วังกรานต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงนพมาศ ศรีเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงปรีสุดา เพิกอาภรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปานวาด ดิษฐวุฒิ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ เทียนสว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวรพรรณ โพธิทอง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงศศิธร ราชสีห์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมากปรุง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงศุภาสิริ แสงสง่า

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงสมิตา บริบูรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงสิรกานต์ วรอุไร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสิริน เขาแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงอภิชญา ท้วมทวยหาญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉำมณี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงเกวลี ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงชนันธร พันธุ์จบสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชนานันท์ เสวกจินดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงญภา วังกรานต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงฐิตวันต์ นุสโต

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฐนิชา กันพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ แย้มเกษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงธนารีย์ ตังตรงไพโรจน์

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนำเพชร ขุนชนะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงปาฏลี จงชาญสิทโธ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพัชราวดี โพธิเพชร์

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงรัญชิดา สุวรรณประทีป

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงวิริยดา เพ็งสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงศุภวรรณ รอดพันธุ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุพิชญาย์ นวมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายพุฒิเมธ สุพรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายอธิปญญ์ เทพทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกิตติมา สุภโรจนีย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงนริศรา อินสว่าง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงนันทัชพร ขำอรุณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปุณณมาส จรัสโสภณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงเจริญสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงยุฑามาส สุวรรณประทีป

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวิรมณ อินสว่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงศิริกัญญา โตแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุพักตร์สิริ บุญน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวขวัญจิรา จันทร์เรือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงชลทร ไชยชนะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงธัญพร เจริญกิจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทับทิมดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปุญญิศา รัศมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทาบัว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายอดิเทพ นุ้ยเกลียง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ พูนดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงชัชชญา สะอาดดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงอริสรา รืนสุข

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายนพธนดนย์ พงษ์พิละ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงมนัสชญาน์ สุวรรณประทีป

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงปณิอาภา ทรัพย์อินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณัชดนย์ ขาววิเศษ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงนันทฉัตร เกิดสินธุ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงณฤดี ศรสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงมนัสมล นาคพรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจิรัชญา โสกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงจิภาอัณณ์ ช่างดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงพรกมล กลำจตุรงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงรฐมณฑ์ มากวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายเดชานนท์ ฉำชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายทินกร ติดโสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงแพรวา ไทรด้วง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายศุภกร สังข์สุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงเพชรศิริ แย้มดอกไม้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายวรเมษ สิงห์ลอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ ศรีสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงวรภัทร พลายละหาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุชะรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายปรวัฒน์ อมรเศรษฐชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ เจริญศร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสิริกร ปยะกำพลชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงวัศยา เทียมตระกูล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายภัทรพล กลันสุภา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงรุจรียา อ่วยสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงวาสิตา ดีปลอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงลิสสารัตน์ ศรีงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงศลิชา อึงเจริญชัย

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงวิภาวี เอียมสกุล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ วงษ์ปรีดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายธนภูมิ ชัยจรินันท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายณชพล สุวินทราการ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปภาดา สุวรรณบุญฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงธมลวรรณ แดงประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายสิรภพ สังข์ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงศรุภา ทวีอุดมโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงฐณิชชา ใจซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายเกือกุล

้

เชาวนสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงพรศิริ สดบัวงาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปริยาภัทร นาคยศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายณฐกร เอียมน้อย

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายณัฏฐพล ดาเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายปติพงษ์ ภูพันลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายภูริวัฒน์ ใจปลืม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายวีรลักษณ์ อนุมาตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเกตุนภา จาตุพรธรรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายเขม เอนจินทะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงปริม กระแจะเจิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายธีร์กวิน เจริญพันธุ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ

์

ธีระกุลพิศุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายณัฎชานนท์ โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงภัทรภร สว่างอารมณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายอมเรศ พูลมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกฤษฎ์ นิมิตรนิวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณัชพล คำกองแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงรฐาพัชร์ ทองชมภู

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงอชิรญา โพธิกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงจิรนันท์ เด่นเวหา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงธีชวัน เสนาะพิณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงลัลนา เทียนทองคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงตรีสรา แผ่นสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คัจฉานุช

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐสุดา ฉิมวัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกมลชนก กฤษณะเศรนี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายกฤติน แตงเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธัญชนก ครืนนำใจ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงกลัชนันท์ บุญมาดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายวีรกร ประจงการ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงนันนภัส พุทธิวัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายวิโยธิน โห้นา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงณัชชา ชืนชูศรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงธันยพร ปทมเมธิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงบุญนครินทร์ มีชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงชารีรัตน์ วงษ์ประมุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงปรียาพร สระทองโฉม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา หนูทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงนีรชา

อุดมโชคเจริญสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีวิเชียร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีวิเชียร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงรวิกานต์ ชูวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสจธฬ เทียงธรรม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงปรางค์นิษฐา

สุขะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงจิรัฎฐา มุกดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธนกฤต หิรัญอุทก

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

เศวภีย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายอนทรัพย์ จีนพัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายชนาธิป สอดสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายปภาวิน สุดเส็งพันธุ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงศรัญญธรณ์ กายทิพยเดช

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายปติกร วงษ์ทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายอัทฒ์เศรษฐ เกศสัจจธรรม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายภูมิ ตระการผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงชนิสรา ดาอี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงแพรวชมภู พรมสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงชนัญชิดา ห่วงวิไล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุพนิต ทองนาค

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดประกอบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงทรินธร บุญชูยิมแย้ม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสิริเพ็ญ พรมเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงญาดา ภมรพล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงพอเพียง ชัยวงศื

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงศลินี นาคนุช

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงนรกมล บุญกล่อม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เตียวเจริญกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายศุภกร ลาภเจริญทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สิริรัตนพล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงบุรัสกร ไหมชุม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายไอศูรย์ พุมมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงปณทารีย์ รัตนานันท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงจิรพรรณ สุริวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายกณวรรธน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา พลอยสุขใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอภิสิริ ดำรงสุกิจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปาลพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงศิริตา อินทรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงณิศวรา รุ่งสว่าง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุภัทราวดี พานพงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายสรนรินทร์ ทิมชล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สังข์เสือโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายกชรัตน์ สกุลบริสุทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายชิณณวรรธน์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายอรรฆยพงศ์ ทองพิกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายอิทธิพล แช่มช้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกัญญภัทร อิมเกษม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงกัลยกร วิไลชัยกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงจิราพร พลเสน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงซึงฮี ฮีลิม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงญาณิศา เพ็งโตวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา มงคลศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขุนคงมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงนารดา กิติธรรมรงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ อิมเจริญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงพรพรรณ พานทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงพรวรี สิงห์จุ้ย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพรวลัย สิงห์จุ้ย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงภคพร อยู่สวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงมัลลิกา บาเปย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงมาริษา จันทรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเยาวเรศ ธรรมนู

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงศิวรินทร์ พลายละมูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายชัยเจริญ คล้ายกระแส

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายไตรภูมิ เกตุวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายพงศ์ศิริ ธรรมนู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายวิทยา ขำโสภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา แย้มพลาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงอารียา จันทร์ทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายเตชสิทธิ จันทร์มัน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายภาคภูมิ เหล็กดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายดนุภพ ภู่ระหงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงเรือนทอง ศรีคราม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายจิรภัทร เจริญศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงนำฝน บัวเผือน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงพิยดา แย้มมาก

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายวรเมธ เพ็ญพันธุ์รัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายสุวัฒน์ อัฏฏาลกศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอรณี ทองสัมฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงวรารัตน์ ขำสุวรรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายภานุมาส ศักดิโสภณกุล

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอังคณา สอาดเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายธนาพนธ์ เผดิมเกือกูลพงศ์

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายสุริยา บุญเลิศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอาภัสรา ปาลพันธุ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายชยานันต์ อัศวะไพฑูรย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนภสร จารุทิกร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายกรวัฒน์ วัฒนมงคลศิลป

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

สุวรรณประเสริฐ
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงวราภรณ์ พงษ์ศิลป

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุภัสสร วงศ์ศรีเผือก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายธนัท ไล้ฉิม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองยำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ อุ่นพัฒนาศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ อินทรชัย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงภัทรภร ท้วมใจดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายกันตภณ โพธิพันธุ์

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายธนกฤต ทุมวัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายฉลองภพ บรรจง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายไตรวิช จันบรรจง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงปราณัสมา จันทน์ผา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงอิงค์วิสา ศรีวิเชียร

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายชัยยุทธ รุจิสุชน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายเกริกเกียรติ กอวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายธฤษณุ ขุนศรี

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายวรเทพ ทองมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พลเสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายณชพัฒน์ แก้วปานกัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายณัฐนนท์ ฮวดหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายอนุวัตน์ นิลวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายณปภัช แก้วศรีงาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายเก่งกานต์ ขุมทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ลอยสมุทร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงปาริชาติ งามถาวรวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายธีร์รัชสิทธิ

์

พันธุ์เณร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์สุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงวรรณชนก ชุมผาง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงพัชรีพร สะอาดดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงจิราพร ปรางจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพิชชาภา พงษ์แพทย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พงษ์แพทย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงปาณิศา เทพประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอคิรา ปานจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงนันทกานต์ สุดโต

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายนิติพัฒน์ แสงขาว

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายอชิรวุฒิ สินณรงค์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายอชิรวิชญ์ สินณรงค์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายปญญากร มุ่งสมบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงวีนัส หาสนาม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายสรชัญ ศุภสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มเข็ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงอคิรา จุติชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายอชิตพล สุทธิ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายวัชรพงษ์ สภาพญาติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายยุทธภูมิ นาคศิริ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสหพัฒน์ ทองทับ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ โภคา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายเอกพัชญ์ จำปาเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงชนารดี ลำเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกุลภรณ์ ใจเกียง

๋

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงวันทนาพร วิมุขตระกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงภัทริยา อรุณศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายธนาธิป เรืองทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ อ่วมภมร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปานมณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายเชาว์วัฒน์ โสมภีร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงจรรยา เกตุเมฆ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงกชกร แก้วใหญ่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายภูผา อมรฤทธิธาดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงนำเพชร วงค์คล้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงศิรประภา ยอดขำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายศิรวิชญ์ ศึกษาการ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธนภัทร ถาวรพานิช

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายธวัชชัย บุนนาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงโยษิตา ศรีนาค

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายกมลศิษฎ์ แสงมล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงลลินดา มณีอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงนริศรา ชาวลาดงา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองยากลัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายพัชรวรรธน์ โชติภักดีธนากุล

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์ดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิชญาภัค สุขสมคบ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ ทุมวัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอัญญดา เปรมทองสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงชิชา กรหิรัญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธนา มหาสีทะเนตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพัชรศรี เทียนไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นาคจตุรานนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายนัธทวัฒน์ คุ้มกลัด

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายศิวกร มาชัยภูมิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงวรรณพร ผลาเผือก

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุชาวดี ลาหัวโทน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายก้องภพ ภมรพล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงสุวิตา ใจพราหมณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายต้นกล้า พันเอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายปภังกร อิมพันธ์แบน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายตติยวัฒน์ คุ้มพันธุ์แย้ม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงรภัสวิสาข์ ศรีธำรงสิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายณัฐภูมิ นาคพิทักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐพร จำเรียง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวรลักษณ์ รักแจ้ง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายสิริวิชญ์ ภวะวิจารณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายคุณัชญ์ หงษ์เมือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายนิธิกฤษฎิ

์

เทพประสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงวาสนา พันธุ์แตง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายนพภูพัฒน์ รืนเริงเดชาโชค

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนตพงศ์ พึงสำราญ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ ปานอำพัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพาทิศ ตังสินพูลเพิม

้ ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ อำกลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายรัตนภูมิ อินทร์เถือน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงธัญชนก ทรงศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายปยะวัฒน์ อุ่มสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายดนัยเทพ พลายละหาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายธนกร เหลือมสมบูรณ์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงนภสร สิงห์ขวา

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสมจิตต์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายธีรพันธ์ โคตรวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายจิระพงศ์ ฉิมอ่อง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงสกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงจิรัชญา ยิมละมัย

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงพิยดา พึงโพธิ

่ ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงเมธาวีร์ ศรีเกตุสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทับพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แดงแตง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงอนัญญา เรืองจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายศุภกร เจริญดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายกนกพร ปาละพันธุ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายเตวิช บุญกล่อม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายธนชล มะณี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายธนสรณ์ อริยธนเมธี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธนเสฏฐ์ อารินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธนาพร ปาละพันธุ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายธีรเวธน์ ลิมปอังศุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พานพระศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายศุภกานต์ กุดนอก

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ หอมเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงจินตนา จ่าพันธุ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ศรีแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงไอลดา คำทัศน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ธิวาลัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายณฐพงศ์ วงษ์เวียงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลิคง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายธนะภูมิ ศรีจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายธนัฏชัย สีสุรัส

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายธัญญารัตน์ ชาวท่าโขลง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสาวิตรี ปฏิทัศน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายภัทรดล ซิววงษ์

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายฐาปกร มังคัง

่ ่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ต๊ะ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายฐิติกร มีประเสริฐ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายธันยธรณ์ ขำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

คล้ายสาคร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงจิตติมา ดำนอก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขเกษม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐนันท์ อุบลมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายมงคล กลำพะบุตร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายมงคลศักดิ

์

อุทัศน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกันปยดา จาดพันธุ์อินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ โพธิงาม

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงนภัสสร แผนสมบูรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงพิไลพร บุญประเสริฐ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปรีสวัสดิ

์

๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุจิตรา สุขละ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ผดุงสอาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายปรีชา ชิววงษ์

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายภานุ เช้าสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกิตติญา ขันติสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ แก้วตา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา จามะรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงนิภาพร สมรูป

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงวาสนา เกษมสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงหทัยชนก เจริญสม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงดุสิตา บุดดาเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มานะกูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงพิมพ์รพัชร จอมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงศรวณีย์ จังวิบูลย์ศิลป

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงสุนิสา ศรีขาวผ่อง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายอภิวิชญ์ วิลาวงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายปรีชานุกูล มอญเพ็ชร

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เนียมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายมณฑาวรรธ พันธุ์แตง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

อินทร์โกษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายวรุตม์ชัย วงษ์มาดิษฐ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายวิศรุต ทิพย์ชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเกศนา ทองยำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ สิงหรา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ เซียงฉิน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายกุมภาพันธ์ งามสะอาด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายชนัญชิต เกตุคง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายณรงค์ สายสาลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายรัชชานนท์ ปญญากุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงปาลิตา หมวดหงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
นายณัฐวุฒิ ลมูลจิตร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสิทธิพร นิลยอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงวาทิยา พัฒน์พันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายณัฐกานต์ เฉลิมฐานะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธีรภัทร ปรางเทศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงกัญญา เข็มเพ็ชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เผือกเพ็ง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงวนิดา ภิรมย์เสวก

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายกุลวรรธน์ ปรางเทศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายธนภัทร พิมแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายธีรภัทร ปาละพันธุ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายบรรเจิด เอียมคง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

พันจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกัลยรักษ์

วิจารณญาณสกุล ๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา หงษ์เวียงจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงบุษยมาส หน่อชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพรนัชชา ฤทธิศักดิสิทธิ

์ ์ ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธุ์แตง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายศิมโรจน์ เอียมอ่อน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายชัยวัฒน์ วีวิตแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธนกฤต สมบูรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายธนาวุฒิ นิลศร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธีรภัทร ทองสัมฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายบรรพต ดอกไม้ขาว

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปลอดโปร่ง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายมนัส แสงสุวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายวรเดช พันธ์ด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วสุกใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสันต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงวสุเนตร พรมมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงณรัฐชา แก้วตา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงช่อลดา พวงสิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงธนัชพร จิระ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ หมวดหงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
นางสาวศิริพร ศรีสด

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุพรรณษา เอียมคง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายเดชาธร พันธุ์เทียน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ลือโลก

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลินหอม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายปฏิภาณ ศรีรุ่งเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายนันทวุฒิ แอสมจิตร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงอรพินท์ นาคสมพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงวริศรา เพ็งสมยา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงบงกชพร ลออเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงมินตรา คนคง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายนพรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ยังธิโต

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายเนติพงศ์ ภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายปรัชญา สังขรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงธิติมา รักราษฎร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงกัลญากร สุนทรวิภาต

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงแพรพิน โพธี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายพิพัฒน์ พุ่มมะลิ

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงธันวา เพ็งสมยา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงประภัสสร เรืองสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงรติมา ผิวอ่อนดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายธันยบูรณ์ วัตถุรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงอรนุช ทองสัมฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายณัฐภัทร นวลสวาท

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอภิชญา วัตถุรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายสงกราณต์ พวงเพชร

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายอาติยะ ผิวพิมพ์ดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงฐิติพรรณ สุวรรณสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงสาธิดา ตันติเวชกุล

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงณิชาวัลย์ ทรัพย์สวนแตง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงอนุตตรีย์ จงสมจิตต์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงพรลภัส นำใจดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายกฤษกร ทัดสามี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงภคพร โพธิศรีทอง

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกิตติรวี

์

สุขเจริญนุกูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วสุกใส

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกรองแก้ว กองศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงศศินิภา คงวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงชนาภา กระต่ายเทศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายอธิชาติ บุญเทียน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงศกลรัตน์ ทองพูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายศุภชีพ ชีพนุรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงรัตน์ชนก อินทร์ใจเอือ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์แรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายสุรวุฒิ พุทธแปน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายกฤษณะ คล้ายวรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายชนะพล พลเสน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายสิรดนย์ สุดจันทา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายธีรภัทร เดชจิตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายโกมินทร์ มัคศรีพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

โพรามาต
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายวิทยา บุญเสาร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอภินันท์ เกยูร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญเผิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงอรจิรา เชตะวัน

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายภราดร กลำสุข

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงนภัสสร แก้วสระแสน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายวัชระ กลำสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงเสาวภาคย์ มอญเพ็ชร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุทธิโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร กิงตาล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงณัชชา ทาเหล็ก

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงธัญญาพร รอดพึง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีเพ็ชร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงพลอยพรรณ อานมณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงสุวรรณี บุญปางวงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองจิตต์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายพชรพล ฉิมพาลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายโกวิทษ์ คำเสียง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงปนัดดา พันธ์ศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายชนิตพล บูชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงเนาวรัตน์ สัพท์เสนาะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกฤตพร สุพหันต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายกิตติณัฏฐ สีนาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กำทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายยุทธการ หาญพุฒ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายอนันตเดช เส็งมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเจนจิรา พิชิ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญจงตุ้ม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงดวงกมล แสงพล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงนวมล สายรถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงสมใจ แพลอยมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงสนธยา โพธิกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงสุภัสสร สุดแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอารยา ศรีเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงปรารถนา ปราโมทย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวรรณชัย ชาวโพธฺิสระ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงจิรัฏฐา พงษ์พันธุ์งาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงนัฐกานต์ นุชห่วง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงจินดารภัตร์ เกิดเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดสังฆมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายอานนท์ วราชัชวาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายคมชนะ โตยะบุตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสุพิชชา เกษสมบูรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจิรัชญา เทียงตรง

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงตรีทิตยพิพา ทรัพย์อินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายธันวาฤทธิ

์

สันติเสวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายสมพงษ์ ยอดมะปราง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธีรพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญศรีวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ คุ่ยพินิจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงปริญญา ทำรักษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงจิณห์นิภา บุญศรีวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงปาริฉัตร พึงล้อม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน วัดหนองโสน  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกิตติยา บุตรทองดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงธนัชพร ปรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงพรนภา อินทร์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา ยิมไผ่

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุทธิรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายณัฐพล ชาชำนาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายสธิด แซ่ลิม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงปภาวดี นาเอียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายคุณากร แก้วศรีงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงอนันตยา ชาวสามทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงธนกมล สมบูรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุพรรณนิภา คำเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์มาดิษฐ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายวชิรวิทย์ เตียวเจริญสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสิริทิพย์ พุ่มไพรินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสัมพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงพิไลวรรณ จันทร์เนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงพิชญาภา สุขแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงนันท์ณภัส ลิมธนกิจ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงนภาพร ภู่พงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงมัณฑนา มะลิซ้อน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายเอกลักษณ์ พันธุ์แตง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงขวัญกมล โมพันธุ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงกัณฐิกา พันธ์ุถม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงศศิพร เกตุรอด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายอาทิตย์ ทองแท้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงณัชชา เกิดสมบูรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพาทินธิดา สุริโย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ดิษฐเทศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงอุ้มบุญ เชียงปอง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ครุฑสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงทิพยากรณ์ คงเปย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงนรารัตน์ เทพวงษ์

๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธนพัฒน์ ทังมิ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายศักดา เนียมสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายภูมินทร์ อินโต

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุรามาตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายฉัตนภัทธ คุ้มตะสิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายศิวโรจน์ สุขเผือก

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ อันทะปญญา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงอรปรียา จำปาเงิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงชญานิศ สุพัฒนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงกาญจนา สาพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คุ้มตะสิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงพิสินี มาตรพันธ์ุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายเขมชาติ เสร็จกิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายศุภชัย เพ็ชรน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายวิโรจน์ ศรีคำแหง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงธิดานุช คาบสมุทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายปยะพงษ์ ภู่บำเพ็ญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงข้าวหอม ปราบสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายปรมัฐ หมืนละ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายชลภัทร ศรีโล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงดารินทร์ โสพิมพ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายนภาดล ถิรพงศ์ชาติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงปณิตา เทพประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายพงศกร ไชยประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
นางสีนวล คอกตะเคียน

๑๙/๐๒/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
นางสุกัญญา ขอพึง

่

๐๖/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายราชพฤกษ์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายศราวุฒิ อินทร์สุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายอุทัย สมจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายณัฐจักร์ บุญมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา โชคสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสกุลทิพย์ คงวชิรไพบูลย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงพิมพ์สุดา สุริยายนต์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงจิรวรรณ ทรัพย์ศรีสมุทร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงสุนิตา สีขาว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงญารินดา เอียมอินทร์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงกัลยานี แก้วปาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายวีรภัทร ยอดน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงภิญญดา บุญนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงโยษิตา มณีพันธุ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายวัชรพล แกะทาคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายณฐพร วงษ์ยีสุ่น

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายสุรพัศ เพ็งคุ่ย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงกัญศิริ คชวงษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ปานพันธุ์โพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงจิราพร ผ่องพันธุ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พวงจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงณิชาพร มากสอน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงทิพเนตร บุญเกิด

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงปยวรรณ หอมละออ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงรวิสรา กล้าหาญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงอภิญญา โพธิกระจ่าง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงอริญชย์ สุขมานิตย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงอันดา บูรพา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงรุ้งฤดี มีมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา เจริญจิต

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงภคพร เขียวแก้ว

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงสุพิชญา หุ่นแสวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายชานนท์ นิลเขตร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายชินวัฒน์ นิลเขตร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายธนารัฐ หงษ์รัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ เอียมงาม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงบุษยา ทองเรียนดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายอภิชัย อมาตยกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายวทัญู สูนคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายปาริวรรต ยะคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายพิชิตพงษ์ ท้วมชะรา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายสมยศ พวงบุบผา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายสรายุทธ สิงห์พันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงนัทธมน ฉายอรุณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรมศร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายพรรณดร พวงบุบผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงณัฐชา ขวัญมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายรังสรรค์ พัวจันทร์ดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

ติงคล้าย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายคมสัน จิตถนอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายทวีชัย ศรีเนาวรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายธนทัต เปาอินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายธนพล ปนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงศศิชา ขันทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายสุทัศน์ หลิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงพีระยา เนตรหิน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงจิรา ระยับศรี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงกัลยา พุทธจรรยา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงณัฎฐริณี เขมานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายนรินทร์ ศิริวราพันธุ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายศุภฤกษ์ เพ็งเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายจิรภัทร จันทร์สืบสาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงเนตรดาว มานะกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงณิชกานต์ จิตต์ใจดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงวิภาวินี เหลืองพิริยะชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายคมกฤษณ์ ชาวบุตรดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายพันกาย มัจฉา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงปวีณา นิมนวล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฐณิชา อุปถัมภ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงพัชราภา คุชิตา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๓ เด็กหญิงดวงกมลวรรณ
มีลาดคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายดัสกร คงใจดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายฤทธิพงษ์ เสาสมวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายปญญาวุฒิ หันกลาง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายธรรมรงค์ ฉิมพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายพงษ์เดชอมร พงษ์สุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายมนตรี กลินป

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

เอือทยา

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายยศพล ข้องม่วง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงสุธิดา ลุ่มใหม่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงปญญาพร อุ่นม่วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงวรัญญา ช้างมูล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงสุชาดา ธรรมสอน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายศุภกร สีทา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิยา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงจิตรลดา โพธิยา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ริปูหนอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายสมพร ภูฆัง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธนากร แก่งหลวง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงกิงฟา

่

สีบุตรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายประพัฒ รอดแพง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายมานิตย์ วงษ์มา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงพรนิภา รอดแพง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายสวภัทร นาคใจเสือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงสุญาพร ตุมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงวรลักษณ์ วงษ์จันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงวรัญญา มากสำลี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงธัญญธร พลายโถ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกมลชนก ทองประเพียร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงพรรวษา เจริญสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
แม่ชีพิมพ์ชนก

ชำนาญพานิชย์กุล ๑๒/๘/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
แม่ชีศิริวิไล พลจารย์

๐๑/๖/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายคณิศร คล้ายหิรัญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายคณิศร มีสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณภัทร จันทร์ผา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายธีระพงษ์ บาลนคร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายภวินท์ เขียวสอาด

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ แจ่มจอมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอนุชิต อนุมาตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอดัม อาโบ.อาชัว

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายเอกราช

หวังบูรพาไพบูลย์ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชญาดา ข้องจัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงชยากร เชิดชูสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชมพูนุท เลิศดี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปยะดา ปนสกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนวนันท์ ร่มโพธ์เย็น

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงรุ้งเหนือ จดจำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงศศิธร วงษ์แน่งน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงสิรินทรา

นาคะประเสริฐกุล ๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณีรนุช สิงห์ชำนาญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงศุภภัสษา สุวรรณเสถียร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงปาลิตา คังคา

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายนภัทร ภู่คงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีโปฎก

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงภัสส์กุุญช์ ลิมแก้วสุวรรณ

้

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ศาลา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายศิวกร จำปาเงิน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายพีระพัฒน์ นุชกระแส

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพิชญาภา มหารัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพุทรา สุพรรณสมภพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายธนกร สมรูปดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายถิรวัฒน์ นาดอน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายนพเก้า ขาวสำอาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงศิรดา อัคลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงลลิตตา ข้องจัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี จำปาเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายนราธร คำวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายยุทธนา สันติพิพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงศิริพร จำปาทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงอนุสรา จ่าเมือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายจิรพงศ์ ศรีนิล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายธีรภัทร์ รอดจิตต์สวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายธนภัทร ปนงาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายวันพุธ ก่วยสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

แปนคง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธีรภัทร์ ประเสริฐลาภ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายธนพล คุ้มดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายธนภัทร พลายมี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายพัสกร ใบเตย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายมนต์ชนะ เจริญสุข

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายวุฒิพันธ์ มีเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงเกศินี โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงดรุณรัตน์ กลัดจอมพงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงธาวินี เสือสกุล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงณันฑวรรณ ศรีคำ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุภาพร ม่วงคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงอุษาศรี สีคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงกมนนัทธ์ เฟองจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงญาณิศา นาคนิยม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ้งสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงพรชนก ช่วยรักษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขสมบูรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุมาลี สุมูลเวช

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงคัทลียา แก้วมิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริพานิช

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายชยณัฐ เพ็งเขียว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายพุทธิพงศ์ สำราญดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จิตต์สอาด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายธีรเทพ เกตุธาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายนิพนธ์ เดชอุ่ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พลอยสุกใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายอานนท์ แก้วจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เทพทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ พุ่มสุทัศน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เครือสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงธนพร ธนันชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงณัฐริกา ทองคำใส

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงแพรวา อินทร์สุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงพรวิจิตร นิมนวล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงภัคสิตา ยอดฉุน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงวรรณนิศา เนตรสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุนันทรา เดชอุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายอธิป คุ้มบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงจิราภา แปนคง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงชนันธิญา เพ็งเขียว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิศรีทอง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นาคอิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงสร้อยฟา ทับบำรุง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายนที บาศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายจีรพัฒน์ ธงศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายพิษณุพงศ์ นาคพิณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายพีรพงศ์ จาดใจดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายพรชัย ฉำแจ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทร์ทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายวายุพัฒ อ่อนปรุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายธีรเดช เดชอุ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายวายุ เหมือนแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายศุภชัย ศิริพานิช
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เหล็กดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงณัฐการณ์ คงสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยอดมะปราง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงวรรณภา หงษ์ห้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา เดชอุ่ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กล่อมสมร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงกาญจนา เกิดบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช ฉำแจ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงณภัทร คล้ายวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ เพ็งเขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงธเนตร นาคประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงนลินี แดงรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงปรียาภัทร รืนโพธิวงศ์

่ ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงพรวิกา บัวลอย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงวีรวรรณ ชาวบ้านสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงอริษา อินทร์รักษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายวานิตย์ นนท์ปฏิมากุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พณิชย์พิบูลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ มันใจ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ พลายมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายศานติ ตุ่มประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายสดายุ จาดใจดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายอธิน อุ่นเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงกวินธิดา คุ้มบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา เกิดบุญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แห้วหาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงสุปรียา เดชอุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทองสูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงสุวิชาดา แจ้งสว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงรติกร รามแสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงมันทนา เอมแบน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายธนกร เชือศรี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายภูผา แข้งแข
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายวีรพล คงพันคุ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงพณิดา โชรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายชญานนท์ ศรีแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ อุ่นพันธุ์หริม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายวรรณวิสา สารสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำยา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงพรพิมล แว่นแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายจิรายุทธ แปนคง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายสมพล สามารถ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายสิทธิกรณ์ สังข์ใจสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายสุรธัช สมบัติเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงนารี พงค์ภี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงภัสรา โพธิเงิน

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงอรพิน พันธุมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายธนทรัพย์ คำเสียง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายสถาพร โคตรชาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ซิววงษ์

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงพรไพลิน ตาตะสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมเสือ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงฐิมาพร หนูนุรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงปาณิตา ชินสระน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายอภิชาต สาททอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายจักรกฤษ มัดฉาฉำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายธนโชติ อ้อมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงจรัญญา แซ่ลิม

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงจันจิรา บุญไสว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงฐานัดดา วงษ์พันธุ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงนริศรา แก้วกระจ่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงวนิดา เรืองทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงสุธิมา สมงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายก้องภพ มุงเมือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วปานกัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายศิลายุ เหลือล้น
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายสุรชัย แก้ววิชิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายธนกรณ์ ทรัพย์วิภาดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร เสือนุ้ย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงภาวิณี ศรีสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปานนุต

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี กันยานุช
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายมานิต ช้อยสามนาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายจีรพัฒน์ หาญพุฒ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวรานุช รักษา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายพีรวัฒน์ พุ่มฉาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายธนากรณ์ สมิงนคร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๓

นายสมพงษ์ การะวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๔

นายมนตรี พูลคล้ายวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคจู
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ปลอดโปร่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ดีกาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงสไบทอง ทับทองดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายจักรพัฒน์ ศรีพิพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายฤทธิธรรม พันธุ์แตง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงแก้วตา พันธุ์แตง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงพรลัมภา คำพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงอาภัสนันทน์ ท่าเกลือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ นันดอนคา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงศิรินภา พรหมอิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายจรูญโรจน์ ภูมิลำเนา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ จุ้ยไทย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายวิษณุ บุญมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายรัชชภูมิ โพธิศรี

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงธัญญาพร เกษวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงเมธาวี ศิริเวช
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงชนิดา น้อยโพธิกลาง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายพร้อมพงษ์ จาดทองคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา ทองนวม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงรัชปภา ท้วมพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายคณิศร ศาลางาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายอาทินันท์ วรรณารุณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เปยไพบูลย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ พิกุลทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วรุ่งเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงวิภาวี พันธ์แตง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายภูริ ภูมิชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายนรบดี นิรัติศัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงเอมิการ์ บังเงิน

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงดวงกมล เชียงทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงชนกสุดา แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงจิติมา ลิมวณิชย์มีสกุล

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายนนทิวัชร ชาวห้วยหมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
นายนุติ กลินหอมดี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายภาคภูมิ จาดทองคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายสิขรินทร์ จันทะวัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายวีรวุฒิ ทองอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายอัครพนธ์ นามสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๕

นายทวีศิลป สวัสดิฐิติเลิศ

์

๑๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายพนม มาน่วม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ลอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายอานนท์ หริมฉำ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายฐาปกรณ์ สอนฆ้อง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายวัชรากร พระสว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายสรณ์สิริ เฉลิมนัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายณัฐชัย ไสยวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายธนธรณ์ ปานบุญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงนิสากร ปาสวนสัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงดวงกมล สายสังข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงวิกานดา โพธิพันธ์อ้น

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงกชพร คำทัศน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงปริมยาวีร์ สาคร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงกิติญา ม่วงคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายพงษ์ศธร ทองต้นวงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายกฤษฎา ไหวไว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายพงศกร จันทรบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงศุภิศรา เปยทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายอธิพล ทุยนำเทียง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายตงไผ่ แสงเย็น
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายติณณภพ ด้วงละไม้
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายธนพนธ์ ภมรพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายพัชธนดนย์ พุ่มพฤกษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ปานบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เอกสมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เอียมแย้ม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงระพีพร เพ็ชรดวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงวริศา กลำพบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปรีชารักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงอนัญญา แตงอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงอภิชญา กลินหอม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายปภากร บุญจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จิตร์แสวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายวงศกร พันตา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายอรรถพล มอญเพ็ชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงพรชิตา อุ่มน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงวิลาวัลย์ วิเชียร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายพิชาณัฏฐ์ เอือกาญจนา

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงชลิตา เจริญฉาย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ เผ่าพันธุ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายอรรถพร กาละวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงวนัสนันท์ สงสุวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงพัตรพิมล เปรมจันทร์วงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายธนา บุญศรีวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายเริงชัย ฉัดฉาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายอนุชิต อินทนนท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงกาญจนา เขียวเดชวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดชลาสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ราชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐชา บุญมามาก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงพรรวษา ศรีคำแหง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงอัญญาณี ถีละแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายหิรัญโชค อิทธิประเวศน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๘ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงคำแพง จันทร์ตรง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายธนกร ปานจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายเรวัต นาคพร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำหรุ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี คชาพันธุ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงนิลาวรรณ จงเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงนรีพร อ่อนพุทรา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญมาอ้น

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงวนิดา คุ้มพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงบุษญามาศ แก้วศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงวิภาสิริ อิมสวัสดิ

่ ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงกชกร นาคคุ้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงมุฑิตา เสียงดัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา มหาสาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายวรวุฒิ พงษ์ศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงจิราพร สอนกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงกาญจนาพร ภูครองหิน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงวาสนา ไอยรารัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงอารยา กรับทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เอียว

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลไทร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงจงดี นาคโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงธนัชชา เผือกวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงอาภัสรา สงสุวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นิลใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายปยโชค เสือวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์เพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ หอมชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายสิทธิกร จันทร์เพ็ญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ พูลกำลัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงวิภาวี หนูวรรณะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงปริยฉัตร สุขเต็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายภูผา นาคสุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายเจนภูมิ คำทัศน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงตวงทรัพย์ ประกอบธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๙ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายฤทธิณรงค์

์

ดำรงธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงนัณท์นภัส ปล้องในวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๗

นายวีระยุทธ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงอริศรา ฮวบคล้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงอลิสา ใจน่าน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายสายฟา อุ่นวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ฮวบเอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงวรพรรณ โสดจันทึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายรัฐพล พุ่มทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงปณิดา แสงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายภาสกร จ้อยดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ มะเรืองประดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงณัฐชา กรับทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายวสันต์ พันธุ์ศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายชนินทร์ เอียมน้อย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายณฐนนท์ แก้วย้อม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายโยธิน แก้วศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ วัฒนไกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายนันทภพ คำพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายศักดิดา

์

บัวขำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายวีรพงษ์ หาญพุฒ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายเจษฎากร ศรีแผ้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงช่อทิพ เผือกวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงปยะพัชร์ เสลาลักษณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลายละหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายณพวิทย์ เพ็งอ้น

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายกษิเดช สุขกลม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายนิติพล อรุณแสงศิลป
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายไพโรจน์ อรุณแสงศิลป
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงพิชชาพร ปญญางาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายศักย์ขจร โกะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายธนณัฐ มหึมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงกัญญาภัค หิรัญชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงรัดชา สาระธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๐ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล สมตัว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงปกาสัย เหมือนแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระแสร์กร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงวันสวรรค์ คำนวณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงอัญฌญา ม่วงอิม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายกฤติธี แท่นรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายธนโชติ ปานจันทร์ดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายธนันท์พงษ์ อังกีรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ แตงอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายทรงพล ชุนดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธนดล หรรษาพันธุ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มุขโสภาพันธุ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายอติชาต เนตรขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจียตระกูล

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวิภาวี เท่งฮวง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธนกร อ่อนส้มกิจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงพนิดา ลออเอียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงรุ่งนิภา จันทโรจน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญเพ็ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงเสาวภา พลอยสุกใส

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายชุติวัต บวรชาติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงชคภร ไม้เลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกียวพันธุ์

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายจักรภัทร คล้ายมาลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายภาสกร ช้างพลายงาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันท์ธนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายศักดิระพี

์

แสนบูราณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายจิณณวัตร เหลืองอุดมศิลป
๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายธีรสิทธิ

์

สารสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงอภิชญา โพธิงาม

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงเยาวโรจน์ อินทร์เพชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายชาญศักดิ

์

อารยะนรากูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายชินธิป แย้มยิม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายธนดล ตระกูลราษฎร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายธราเทพ สง่าแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ปาลพันธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงมนัสวี บุญคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงลลิตา แสงเพ็ญอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงสุจิรา สุริย์แสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายพชร เสสังงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายสหรัฐ บุญหนัก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายสุทธิวิทย์ สิงหาวิจารณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงนาตยา ฦาชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงพรรณจาภา อมรเวรช

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงวีรยา ชมถนัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายภูวดล สาระถิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงธัญชนก อังกานนท์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงศิวพร บุญรอด
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอภิญญา มุขแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายคุณานนท์ มากขนอน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายชิษณุ ไทยศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นอารมย์เลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อุ่นอารมย์เลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายพนมกร ไพรสันต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายรัตนวิทย์ รัตนประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายสรวีย์ สินไพบูลย์ผล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายสันติพร สุภาพวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ ชนะโชติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงวิชิตา กลันเอียม

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๔

นายณัฐพล หอมระรืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๕

นายไทศิลป อิวากิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๖

นางสาวนรินรัตน์ สุกสิทธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงอนันตญา พลาลำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๘

นายกิจติพงษ์ ธรรมวิชิต
๐๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๔๙๙

นายโกศล จงประจันต์
๐๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
นายชรัตน์ ทวีสุข

๑๖/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
นายชัยมงคล คำจันทร์ศรี

๐๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
นายดิเรก ศรีเหรา

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
นายทัศศิย ศรีเดช

๒๘/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
นายธนพล ศรีนวล

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
นายนพพร แพพิพัฒน์

๒๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
นายนิคม มณีอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
นายนิรุต บุญลือพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
นายบุญเจริญ สีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
นายเบียร์ หลักนาลาว

๐๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
นายประพัตร ชาวบางงาม

๑๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๑

นายปรีชา ศิริพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๒

นายพัชรพงษ์ นิมไพบูลย์

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๓

นายไพโรจน์ สีถัน
๒๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๔

นายมนต์ชัย ผัดแสน

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๕

นายวิรัตน์ พานทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๖

นายสมพงษ์ ไชยราช
๐๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๗

นายสัมพันธ์ เจริญวรรณ

๒๑/๑๑/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๘

นายสุทธิชัย บุตรลบ
๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๑๙

นายสุริยา จีนอ่วม

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
นายสุวิทย์ แซ่ท้าว

๐๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๑

นายอธินันทร์ แง่พรหม

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๒

นายอนุชา จันเรืองศรี
๐๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๓

นายอนุศักดิ

์

เลพล
๐๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๔

นางสมพิศ แก้ววิชิต
๑๕/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๕

นางสาวกรรณิการ์ อินตา
๓๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๖

นางสาวจิรนันท์ กลัดเพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๗

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิลาดี
๑๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๘

นางสาวฉันทนา บุญธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๒๙

นางสาวญาสิริ อัดโถ

๓๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
นางสาวณัฐสุดา เปรมมณี

๐๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๑

นางสาวเด่นนภา สุวรรณมุข

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๒

นางสาวทวีพร กลินพุฒซ้อน

่

๐๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๓

นางสาวนวพร สุขสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๔

นางสาวนำผึง

้

บุญศรี
๐๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๕

นางสาวนำผึง

้

ยวงเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๖

นางสาวนำผึง

้

ศรีชมภู
๐๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๗

นางสาวบุบผา ออมสิน
๐๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๘

นางสาวปยะพร โตแย้ม
๓๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๓๙

นางสาวพรรณวิภา โตทัพ
๒๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
นางสาวมณีรัตน์ เกษมณี

๐๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๑

นางสาวรัศมี วงษ์ทอง
๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๒

นางสาวรำพึง สายสม
๒๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๓

นางสาววันทนา มาลัยทอง
๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๔

นางสาววิลาสิณี โรจน์บุญถึง
๐๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๕
นางสาวศรีไพรรินทร์ ศรีสุขใส

๐๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๖

นางสาวศิรินภา ทองสร้อย
๑๖/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๗

นางสาวสุชาดา สุขโพลง
๐๓/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๘

นางสาวสุพรรษา แจ้งเณร
๑๘/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๔๙

นางสาวสุพัตรา ทองมาเอง
๑๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
นางสาวอำพร สุพรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงพัชรมัย สวัสดิดิเรกศาล

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงณัฐนิตา วงษ์ลือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงโสภิตา กลินหอม

่

๒/๐๙/๒๕๔๗
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ มูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงวรรณพรรธน์

ชำนาญศิลป
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายธนากร มาเกิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี สายทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงศรุตยา นิมสำราญ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส พลเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงธัญวลัย สัตตาคม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ ซือสัตย์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายธนดล เรืองอยู่
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงศวณีย์ ปนแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ พลอยระยับ
๗/๐๘/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายคุณานนท์ รอดพลอย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชลาลัย
๒/๐๙/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สีสมสอาด
๒/๐๙/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายพงศกร ธิระพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายศุภเศรษฐ์ เกตุเลขา
๓/๐๒/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอุรัสยา รัตนวิไล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงสตางค์ บัวลา
๔/๑๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายวานุพงษ์ จะเส็ง
๕/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงณัฐรดี แก้วทูล
๕/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทวีศรี
๖/๑๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายกฤษณ์ ปราบสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงภัทรจาริน เยาวรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองคำดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงบัวชมพู เปยมเอม
๒/๑๐/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายนันทนัช อ่อนศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงมินท์ธิตา สวัสดิวงศ์

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล บุตรแสนภูมิ
๙/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงฐิติมา ภูพลอย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงณัฐชา เพ็ชรยัพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงเกษมณี แสงอินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงนำฝน ธัญญเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงลัลลลิลล์ ภูษี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงณัฐฐธิดา พิมพ์สนิท
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุภาวตรี อู่เงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงวิภาดา จันทร์งาม
๔/๑๐/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงพรธิชา นิลทการ

๗/๑๑/๒๕๔๖
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงพัชชยา นรสิงห์
๗/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงบุษกร คล้ายสุบรรณ
๘/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายภากร พวงพิกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายกิตติภณ สำราญมาก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงอิษรินทร์ สุขเลิศกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายถาม์พร พุ่มเข็ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ กำเนิดคุณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายธนกฤต เจริญกาลัญญตา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงปภัสนันท์ มีศรี
๓/๐๓/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๖ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงธนัชญา แจ่มจำรัส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายนรินทร ศรีสอาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงวนิดา คงสุวรรณ

๑/๐๙/๒๕๔๕
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายณัทพนธ์ เศรษฐโรจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอนัญญา อ่อนสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายธัชชัย พงศ์สงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายชนุตร์ สำลีม่วง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายธนพล แรงเขตการณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงธนัญญา สืบวงศ์รอด

๕/๐๑/๒๕๔๖
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงภิญญดา โพธิกุล

๗/๐๑/๒๕๔๖
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา สุดใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงธารหทัย สุชีวัชรกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงสุพรีม คำสาสินธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงศุภิสรา ปณฑศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงประภัสสร ฉันทโส
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงกรกนก พิพัฒน์อรรณพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐชา คำดี
๖/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงขวัญอนงค์ กิติชัยวงศ์
๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สราคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายเมษาษิณ สงคพันธุ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายชาตรี ขุนทองไทย

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายทัศนัย สมบุญ
๒/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๒

นางสาวตวรรณ พลอยนัด
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา สมิงปราบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายกฤษดา สุขสมบูรณ์
๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายภูมิกร รอดเชียงลำ
๓/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายสิรภัทร ชมฉายา
๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี คล้ายสินธ์
๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายธนวินท์ พลภักดี
๕/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงพรชนก ศรีสมบูรณ์
๖/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอมรเทพ เปรมทอง

๗/๑๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ละออเอียม

่

๘/๐๔/๒๕๔๖
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายวรพล สุขวงค์ตานนท์
๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ดวงใจดี
๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงอาทิตย์ตญา ศรีทอง

๙/๐๖/๒๕๔๕
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๕

นางสาวสุภาพร หนูทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๖

นางสาวบุษยารัตน์ ชนบท
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๗

นางสาววิพาวัลย์ ทิมจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๘

นางสาวกษมล กาละวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๓๙

นางสาวอรษา จำปาเงิน
๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
นางสาวกัลยรัตน์ สุระทัศน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๑

นางสาวฟาลิดา ปนมณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๒

นางสาวสุภิญญา สิงห์น้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๓

นางสาวพรปรีนันท์ บำรุงชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๔

นางสาวสุภนิดา แซ่อัง

้

๙/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๕

นายอนุวัฒน์ มาตวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๖

นายธนากร อนันตภูมิ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๗

นางสาวจตุพร จันทร์คร้าม
๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๘

นางสาวชรินรัตน์ รอดชีวิต
๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๔๙

นายชัยรัตน์ ไกรกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
นางสาวฉันทพัฒน์ แก้วกำเนิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๑

นายพงษ์กรณ์ ภาษิต
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๒

นายธนวุฒิ สุดสิงห์
๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๓

นายนเรนทร โรจนบุรานนท์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๔

นายธนกร วรรณราม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายวิศรุต เปยบุญมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา บุญโต
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงวรกาญจน์ นิสสัยสะอาด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ โพธิปน

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายตฤณภัทร จิตใจดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายนภัทร ศรียา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายเทพนิมิต ขำเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงเขมจิรา มูลพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงพนิดา ศรีรักษ์สัตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายคงกฤษ สุขสมพงษ์
๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายศิริวุฒติ

์

ทิมรอด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายภูวริต เถลิงสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายสถาพร โพธิปน

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงสหฤทัย ฝายตระกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ ปนสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงมาริสา จันทร์น่วม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงเกศรา นิลนำคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงวรัญญา อุทาพรห์ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา ศาลยาชีวิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงชลิตา มีจันทอง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงมยุรี วงศ์ศรีอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงวารุณีย์ ไพชะระ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงพิไลยวรรณ ศรีสว่าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงวรางคณา เพ็งคล้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงธนพร ขุนสังวาลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลธรรม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงปาริชาต ปรีคง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงอรปรียา บุญสนอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายวรพล ปดตาเคนัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงอณิสรา มากดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายชัยชนะ ศรีสุขสันต์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์รักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายเขมชาติ ดาวล้อม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายเอกราช เทพสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายพงศ์ภัทร เดชอ่อนพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ชมพูนุช

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ เอียมสกุล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงสุภาพร ยิงอินทร์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายเมทัส บุตรแสงดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายสาธิต แสงขาว
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคเซียน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงบุษยมาศ ศรีวัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงไหมแก้ว อ้อมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายภูวดล เงางาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายธิติกร สังขรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายสรวิชญ์ โคเซียน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายธาดา ชาวสวนแตง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายเกรียงไกร บุญประเสริฐ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงเกศมณี ขำวงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธีรภัทร แก้วลอยฟา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายภัควัฒน์ ใจมัน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายศุภกร ทองมี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายเอกภาพ มะชรา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงศศิภา มาประยูร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงดวงกมล เพ็ญสุวรรณกุล

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงวรรณวิษา จิตต์ใจฉำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงศดานันท์ บัวขำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศรีวัดปาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายธนาคาร บัวอุไร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายกฤษตนัย มันคง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สังข์เสือโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายปฐพี
ช่างประดิษฐ์ทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงฑาริตา อภิเดช
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงศศิพร วุ่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายวิทยา กัณหรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายชำนาญ แปนแจ้ง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายธนาธิป เผือกนิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา ชุ่มสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงกชกร น้อยประภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุชาดา พานเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงศศิธร ธิตัง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงรดาภัค เกตุมณี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงภิฤดี เอียมสกุล

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงนภาภรณ์ เกิดสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายพีระภัทร์ ปานจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ ดิษฐวุฒิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายรชต อ่วยสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายยศพัทธ์ เนินทราย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายธีรภัทร ข้องม่วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุนิสา ชุ่มสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงทรัพย์ศิริ กันกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นาเอียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายอธินันท์ บู่สามสาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงปรารถนา เกตุประทุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงถนอมลักษณ์

เสนานุช
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายธีรสิทธิ

์

คชาชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงชลลดา มังคุด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายณัฐพล สีจันทร์ขำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงทิพวรรณ สาเปา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงภรณ์ชนก ดาศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงสุดาพร หนูนุรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงกานต์นรี อนุศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายจักรพงษ์ ทองเหลือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงวรัญญา ไทยศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงวิภาวี ปานแสงเพ็ชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงสาธิตา เจนประเสร็ฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายสุพัฒน์ อนุศาสตร์สังข์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงกฤตยา ม่วงทวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายกีรติ เสาสุดใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายพรชัย ชาวบ้านกร่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แช่มช้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงพัชราภา นิมนวล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงศศิประภา ภู่น้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงภคมน ศิริพลับ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ กุฑาพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายจิตรภาณุ เย็นใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงสายธาร เผ่าพงษ์คล้าย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงณาตยา แก้วประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายณัฏฐพล ระเวกโสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

เอมอุ่นจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายเจษฎา ฮวดกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายสุชาติ สีจำพัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงเกศรา แย้มสุนทร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา เทพเทียน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายกมลวัชร อยู่เย็นดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์เอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายศราวุธ พลเสน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงพิริษา พิมเสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงอุมาพร เอียมพันธ์ฉิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงอภิษฎา ไทยมีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเอียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายนราธร เทพารักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงธนพร สังขวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายดรุพล โพธิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายบุริศร์ สุดประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงอารี อิมบ้านเบิก

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายสุธิราช ศรีทองใบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายเสกสรรค์ แก้วสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงวรรณวิสา พิลาวุฒิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายอานนท์ คุ้มมาคุ้ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายสุกนต์ธี สมสร้าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายสิทธิพัฒน์ สุขประเสริฐ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายปฏิภาน เกาะม่วง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายปญญากร แก้วพันธ์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายฉลองชัย เฉลิมวัตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายจิตรภาณุ บุดดีดำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายสรศักดิ

์

บุญพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร กรรณศร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายกิตติรัตน์ ศรีพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงขจารินทร์ สว่างศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงณิชากมล เดชเขมวันต์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงนคปภา ทรงศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงวรรณพร ลายละหาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงอาลิชา ชัยเกตุ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงดากานดา พุทธา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายธวัชชัย บุญเรืองรอด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงจตุพร แก้วเรือนทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ สว่างวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงปริยากร ยาสุกแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงพรทิพย์ บำรุงเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงภัทรชรียา อุทัศน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงหิรัญญา ไกรทองสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๒ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงอาภัสรา มณีวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายวายุ เสียงก้อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงชุติมา รอดพล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงธัญสมร รสมณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุชาดา หนูทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงชาพิศา ลิมนุชสวาท

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงนริศรา ศรีเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๗

นายณัฐวุฒิ สิงนาครอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๘

นางสาวเกวลิน หินคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๕๖๐/๑๘๑๙

นางสาววิภาพร ดาวเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
นางสาวเกวลี หินคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๑

นายจักรพันธ์ สร้อยสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๒

นายปณิธาน ทองต่อ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๓

นางสาวมาริสา หนูทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงบังอร สามทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ พลายละหาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงสุภาวิดา ไทยศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายภาคภูมิ มณีวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงพลอยชมพู เผือกพันธุ์มุก

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงอริศรา ปนเหน่งเพ็ชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงโศธิตา โคษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงณัฐตะวัน สารีวัฒน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายชลัมพล สิงห์พราย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงเกษร กองม่วง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เขียวแข้
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงวรัญญา แสงภู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงวราพร รอดสนใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงแสงเดือน เสร็จกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงนิภาธร พรมสุรินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงนฤมล ก๋งพยุง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุปราณี คะชาชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ใจซือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงณิชากร จีนกระจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงธิติพร เกษมสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายธนกฤต แก้วเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงปวีณา ดีใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายประเสริฐ คงสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงภาวินี ปอมสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงพิชัยญา ล้อมวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงรัชชุดา แก้วไทรทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงกุลณัฐ พิมิตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงเมธชนุตม์ ทรงศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงศิริพร นาคใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงประทุม ดวงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สายทัศน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงจีรนันท์ สามงามน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูมก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงทิพปภา มามาตร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงวันวาห์ พิพัฒน์กุลชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงกมลพัฒน์ ทองอินทร์พงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายคชณัฐ ดาวเรือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงจิรัญญาณ์ อินตรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายพนธกร เจริญดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายสหชาติ หอมสะอาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ขวัญมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงณัฐติญา บัวเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงนิตยาทิพย์ ขันสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงพรธิดา วงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงภูริชญา ใจซือตรง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ พิกุลทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายปยวัฒน์ เกิดสมนึก

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงณิชา ชูมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงมธุรดา เผ่าพงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงอรณิชา หอมสุก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงณัฐฐชา แก้ววิชิต
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงนัทธมน บุญรอด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงธนัชพร รัชตารมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงศิรประภา ท้าวโกษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงอาทิตย์ติญา สิทธิวงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงพีรยา ชาติศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
นางสาวณัชชา เวชวิฐาน

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๑

นางสาวอารียา หอมสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๒

นายภาสกร เอียมวิจิตร

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๓

นายกิตติศักดิ

์

โชระเวก
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๔

นายเจษฎา ภูเวียง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๕

นางสาวปริชญา สมบูรณ์ศิลป
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๖

นายธนกร เมียงพันธุ์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๗

นางสาวเจนจิรา หนูเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายกฤษณชัย ดอกพุฒ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายฐิติพัฒน์ ชาวดอนคูณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงกีนันทา รักษี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงสุพรรณษา โคตรสมบัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายธนภัทร อินตะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงแพรชมพู รักชาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายประภัทร พุทธวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แตงหวาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์
แสงอุไรประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐวดี อยู่เย็นดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงฑิตยา มามีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๘๙๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ใครเครือ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงรัชมิสา คณะดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แซ่ลิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงเสาวนิษฐ์ ทองอยู่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายธนภัทร บุรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธนากร สมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายธีรินทร์ วิมลชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงศุภณัฐ แก้วทิพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายสุพจน์ เกิดวงษ์พรหมณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ แปนทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงชลดา แย้มมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงดุสิตา วันทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงทิรากรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงพิทยารัตน์ แก้วเขียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงอภิสรา แสงมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีวงษ์อยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา มาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงพรรณิภา ขุมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยงามศิลป
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายศุภณัฐ ดวงใจดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงบงกช ปานโพธิศรี

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายวุฒิกร กะลำพัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ มลคลำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงปลายฟา ไชยปญญา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายพงศกร มงคลทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ โพธิพิมลวัฒนะ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงรำไพพรรณ ทองอ่วมใหญ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงกมลธิตา รูปสม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายภัควัฒน์ เกิดศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงสรัลรัตน์ เอียมสอาด

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพุธธิดา ฉิมพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงชนม์นิภา จาดช้าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายพีรวิชญ์ เชาว์วิเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายจตุภัทร ศูนย์สิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายภูธรัชญ์ ดวงรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายกฤษกร ศิริละ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งรุ่ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงกัลยกร ศรีสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายณัฐพล กลินจุ่น

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สนธิเณร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงอิงครัตน์

วัฒนชีวโนปกรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงนรารัตน์ หริมฉำ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงวริศรา ใจมัน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายกฤชตฤณ
โค้วอุดมประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายปภังกร ชาวบ้านกร่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา พลดงนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงนพมาศ โฉมตระการ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงชญาดา คชินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่สิทธิศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายกิตติธัช กลันแจ้ง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายธนดล ศิริคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงเนธิญาภาสิ

์

ศรีวฤทธิศาสตรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายวัทธิกร หนองนำขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงธิดา ดอกลำภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงอรเทพิน ท้วมเสมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายอัครวินท์ บุญนิธิรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงนิภาพร เคหะนาถ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา บัวไตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงอรัชพร เอียมเมือง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงสุภัทรา กลินเกตุ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายชิติพัทธิ

์

ศรีนำเงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายอภิวัฒน์ กรตุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงภัคจิรา สว่างศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงธนัชญา ร่วมวินัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายณัฐธกรณ์ ทองนิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายเมธิวัฒน์ ล้อมวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ คชสารทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายคิมหันต์ พลายละหาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงวิภาดา มหาพล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงกิตติยากร เผ่าพันธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนริศรา เกตุเพ็ชร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงมยุรี เถาพันธ์ุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เหมือนแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีศักดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงอริสรา อังเปรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายอนันตชัย เลิศนิพัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจนสิริเมธา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายภาสศวิชญ์ ลาโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายปวริศร์ ศรีวิพัฒครุฑ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดชีธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงวรัญญา เกิดสมนึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายธิติเมธี เจริญธรรมศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๑

นายธนพล ศรีสว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๒

นายอดิเทพ หอมไม่หาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงปานรดา หมวดจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายวีรภัทร เพ็งเรือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดสระศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ กลมเกลียง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายธนภรณ์ สังข์เพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะลิอ่อง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก วัดทะเลบก  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ ดอกเบญจมาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงกุลนันทน์ ขุนณรงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขุนณรงค์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงนลปรียา ขุนณรงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายศฤยุทธ ช้างเขียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงสิตานันท์ ละมูลมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายดนัย มูลแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงจิรัญญา ครองเมืองแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายนิธิพงศ์ ชืนชม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๗

นางสาวภรกมล สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกกเชียง เขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๘

นางสาวเพ็ญนภา ศิลปหัสดี
๑๖/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกกเชียง เขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงอันทิภา กัญยา ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกตาด บ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณัฐรดา ธิติธรรมกูล

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกกตาด บ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายชนชาติ ราศรีเกตุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงวันวิสา จิตพิมพ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงณัฐริกา เสาวรส

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงอุรัสยา ขุนณรงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยเภรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอโณทัย ทองพรม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงสิริญญา ทีปะลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงเพชรดา จันทร์ดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุทินา เจตเขตการณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงศศิวิมล กาฬภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายภูริภัทร์ แสนเงิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดกกซาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายวัฒนชัย ศิลปหัสดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนเงิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายอนุชา ขุนณรงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงญาณี นาแข็ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอารีสา สุวิโร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ พรมมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงนันทนา ขุนณรงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายภาสกร ภูริกุลทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายวัฏพร สะราคำ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสวลักษณ์ คำอุด

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายไพโรจน์ งามยิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายวันชัย -

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายดนุพร อ้ายเซียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายสุพจน์ งามยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงอาภาพัทร แก้วการไร่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงก้อย อ่อนแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ งามยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงธัญพิมล อุปการะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายวรรณชัย พรมมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายชัยวิวัฒน์ แตงโสภา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายธีรชัย กองแก

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงณขะตา งามยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายวรพัณณัฐ เรือนปนแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายเมธี พรมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงณิชา ประสิทธิ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอำนวย ทรดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงวิภาวี รูปสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุกฤตา สมจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงพรรณวดี พุวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายวีรวัฒน์ อุปการะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายวันชัย ประสิทธ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงนราพร กระแหน่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงรัญชิดา งามยิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายวศิน องค์พระ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงนันทิยา งามยิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายสุชาติ ศรีบัวสด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายพุทธชาด ปูวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ กองแก

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงพิรดา จันทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงศรีชนก กะโพ้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงกรกนก เปงจา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายวรากร อุ่นโชคดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุนิสา งามยิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายบุญโชค งามยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายวีระ งามยิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงพิมวิไล งามยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายณัฐภูมิ สะราคำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายเสกสรร เพ็ชรบังเกิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายอนุชิต ทิมทอง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายชัยมงคล แก้วสุกใส

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงศิรภา อินจันทร์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงนันท์ธิญา นามะนู

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงอรพิน บุกลอ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงศิริพร งามยิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงชลสา เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายณัฐภูมิ พัดเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายวรวิชญ์ แตงทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงสนธิยา รัฐโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายพงศกร เสวก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายกฤษณะ ไทยเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สะไม้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสมพร งามยิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายสุรวิทย์ กระแหน่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงทิพย์พร งามยิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงภัทรพร จำปาเทศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงพรชิตา จำปาเทศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายชนะฉาย กาฬภักดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงชลธิชา จำปาเทศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ เทียนดำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายอโณชา แสนบัวโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงวรรณนิษา เจริญกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงเนตรนารี บูชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายสถิต สิหานู

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงพรพิมล ธรรมนิยม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ คำสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๐ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายทิวากร เจริญธรรม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงกมลวรรณ เกิดนุช

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมพ่วง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองคงหาญ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายวิษณุ ชินบุตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายไวภพ พ่วงสมจิตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ขนทรัพย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพรนภา ผลดก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายไชยโชติ ตู้สุพรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายก้องยศ ทองคงหาญ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พานิชชา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงภูภิชญา สระหงษ์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ สืบแย้ม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงภัทรธิดา รอดจตุรัส

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงรดา กูลโต

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงลัดดาพร มอญเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ จ่ายเพ็ง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทรัพย์โฉม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงภัสสร มีทรัพย์มัน

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายถิรวัฒน์ งามยิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายอดิศร อินทำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงกรณิศ ขุนอินร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงปทิตตา ใจเฉย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงปุญญิศา เสริมศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ วงค์เวช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายชนะพล ยืนทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดทุ่งมะกอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายดำริ งามยิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขุนอิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงทิพย์จุฬา ปานนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงภัทราวดี สุขโข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายอานนท์ มากระจัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงเพ็ญนภาพร คุยสนใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทียงแท้

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ งามยิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายนัฐวุฒิ เปลพิมาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๑ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เทพบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา ดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายจิรสิน การะวิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงกันต์กมล บุญมีช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงนำเพชร พันล้อม
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายธวัช บุญฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายกิตติชัย บุญเกิด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายกิตติพงษ์ อุทัยฤกษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายเดชา ปานนิล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายศราวุธ ศรีเนาวรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายสุชาติ เอียมสอาด

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายเอกรินทร์ อุทัศน์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงทิพรดา จันทร์สุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงทีมาพร ทรัพย์พันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงปราณีต ชูสี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงปารวัณ ทองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงเปมนีย์ เลียนเพชร

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงพุทธารัก พันธุ์รัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงเพชรไพลิน มีรอด

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงแพรไพลิน มีรอด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงวรรณกร กำแหงคุมพล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงสายไหม ทองคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงอภิญญา ธรรมปาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงชนม์นิภา บังอาจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายนฤเบศ พรมมาจะโย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ บุญเปลียนใจ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายสุทธิเดช อ่อนดิษฐ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์
เกียรติกุลการุณย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงเนตรนภา แจ่มวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงสิริกัญญา น้อยแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายบดินทร์ บุญมี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายนพพนธ์ สิงสร้าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายภีมเดช วิไลประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงชดาพร หมวดผา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดวังหน่อไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๒ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายแดนไพร ขำคล้าย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ สีนำเงิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หมวดผา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา พานิช
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงวรดา ขันตี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายภรัณยู สุทธิรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดหนองม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายทศพล ดวงจันทร์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายธีรภัทร ราชวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายนวพันธ์ เชิดฉัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายปรเมษฐ์ ปนทวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงกนกพร ภาวนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงชริดา สวนมะลิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงญาณิญท์ มาตรนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ โตพันธุ์ดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงบุญณิสา สุขสำราญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงภควดี วงษ์จันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายฐนัสพงษ์ ชืนใจดี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงชุติมา กุมพิโล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ร้อยแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ หมวดผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายรัฐพล เกตุแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายวรพล ทองดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายสนธยา มีทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงกมลพรรณ ดวงจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ลำเทียน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา ภาวนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงปริมล วงษ์สมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายขวัญชัย คำเบ้าเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงภัทรจาริน ฉายอรุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายธุวพัส การะเวก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอารยา ศรแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายชญานนท์ อยู่วงษ์อัน

๋

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายอิสยาห์ เข็มทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายพงศกร ศรีเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงอาริสา พิทักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุมิทรา สีนำเงิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงจิตตรา อินทร์ชำนาญ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงเกวลิน พลเสน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายวันชนะ ปดปอภาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เนือแก้ว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมศร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายคมศักดิ

์

ทิวาเนียม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงอินทิรา เสนสาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงทัศวรรณ ใฝเพชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงกนิษฐา พันธ์ดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงอธิชา คงศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พรมส้มซ่า

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงดวงกมล ชืนเอียม

่ ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงปฏิญญา ศิริวิทชัยภรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงมัลวิกา สุขทวี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา ดอกสุทัศน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เกษประทุม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายฆรวัณณ์ สายชายเพ็ชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงกรกช พุ่มจำปา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงเกษราภรณ์ จันทร์เกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ใจลังกา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สุขประเสริฐ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงเบญจมาศ พวงดอกไม้
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงผริดา กาฬภักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ กอระพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงรักชนก

สกุลเวียงกาญจน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงวรินทร ธัญญเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงศศิธร นำแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา ฟุงเฟอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เชาวน์พัฒนพงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายกฤตย์ ศรีรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายศักรินทร์ ราตรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายจีรพัฒน์ สระทองเคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองบางหลวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา แตงทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายณภัทรพงศ์ หงษ์วิไลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ พันธุวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายพีราพัฒน์ ดวงแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงณัฐกมล เทพสถิตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายศุภกร ภูฆัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายกมลวิช จูประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายรชานนท์ ลำดวล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายฐิติพงศ์ หลวงวิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงมุกดา ใจมัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๓๙

นายพัชรมัย มารยาท
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายฐิติพงศ์ คำใบ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายฐิติรัตน์ พระลักษณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ พุทธกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายปรศิลป อยู่นันต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายภูวเรศ แสนคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายโรจกร ขอนรัก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายวุฒิภัทร์ อวบอ้วน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ช่างเหลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ หอมยามเย็น
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงชไมพร เปรมปรีดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงชลธิชา สุวิโร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ หมีปา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงปทมา จุ้ยขำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงปยานุช พลเสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงยมลพร ปรีชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงรัตติยา สว่างศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงวิภวานี ชูจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา แตงทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงสุปาณี กาฬภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายโกมินทร์ ธัญญเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายชาติกล้า ทรดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมบัติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายธีรพงษ์ ทองเฟอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ภิรมย์ชม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายยศนนท์ ปรีชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายรัชภูมิ แตงนิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำมี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงจีรนันท์ แพงสี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงธัญวรรณ ประสงค์โก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงนิรามัย สายคำกอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงนิโลมล ปนนะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงนุชจรี คำลือ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงประภัสสร จำปาเทศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงวิจิตรา เข็มเพ็ชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา เทพจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงไหมแก้ว ช่อดารา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงอาภัสรา ชัยอำนาจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายธนพงศ์ แสนหล้า
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายธราดล กรกัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายพีระพงษ์ แสนพรหม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายภานุพงศ์ พิมพขันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

แก้วจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายศรนารายณ์ แก้วเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายศุภกร สาวรีย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายสิทธิชัย กาฬภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายอรรถวรรษ จันทร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงดาวรัตน์ ขุนณรงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ปรีชาจารย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขุนณรงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำปอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงไอรดา โพธิศรีทอง

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สายคำกอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายพัทรพงศ์ เขียวชอุ่ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายเสกสรร สกุลรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงอภิญญา ชาวปา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงพรวันเพ็ญ วิลาลักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี กาฬภักดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายกฤษฎา คำภารัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทิจักร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายทักษิณ ดำขำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายปริมณฑล กิงการจร

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ ขุนณรงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ศรสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายอภิชาติ จินตนา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงกรกนก ศรีวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงจีรพัฒน์ จักรายุทธ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีนาค

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงดาริกา ช่างเหลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงตรีเนตร ปูจ้าย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมวดผา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงนภสร จำปาเทศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงนรินทิพย์ ทวีโกวิท
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ แห้วเพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงพรรพษา จันทร์เรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงพิจิตรา ขุนอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงภัคจิรา พระนอนข้าม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงมุกมณี แสวงวิทย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงรัตนาวลี รัตตะประทุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงวรรณนิสา สมบูรณ์ดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงวันญาลักษณ์

เพียวสามพราน
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ เขียวเซ็น

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงศิระประภา ขุนณรงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงสุพรรณนิกา ภมรกูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงสุวรรณี ขุนอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงอรพรรณ จำปาเทศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายกฤษณะ เกษสาคร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายจตุพล ฮ้อยพรมมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผึงงาม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายธนกฤต เกมกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายธนพงษ์ เกมกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายธรรมรัตน์ สามงามจุ้ย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายธีระภัทร มะลิทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายปฐกร ศรีโพธิงาม

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายพรวิษณุ ประยูรเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายพิชิตพงษ์ งามดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายภาคภูมิ สามง่ามไกร
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายภุชงค์ เลิศเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงจิราพร นาเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงชุติมา นรสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงธนวรรณ เหมือนจำลอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงธัญรักษณ์ ฤทธิสิงห์

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงนฤกมล คำภานิล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริปมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงปรัญชา สุวรรณประทีป
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธินำซับ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ งามดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงอธิมาตร คงหล้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงไอรดา โนจิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายคชภูมิ สุขขุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายเดชาธร ปานทสูตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายธีรภัทร วิลุนละทัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายนที เรือนก้อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายภราดร ประเวศจรรยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายภารดร ราชวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายยศกร ปาละยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายวุฒิภัทร เพ็งสมญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายอาคเนย์ ภูฆัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงกัญจนพัชร ศรีนวลชาติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงฑิราวรรณ สระทองยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่จันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงปริศนา อำภวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ โถลายทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงชญานนท์ เทพณรงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงสิริวิมล การภักดี
๑๘/๘/๒๕๔๘

วัดหนองปลากระดี

่

หนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายกฤษณะ โพธิหอม

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายนันทภพ ไชยชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงอุมาพร ขาวเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงเสาวณี เปรมทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา โชสนับ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายกองทัพ นาเอก
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงจิณดารัตน์ เทียงเจริญ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงวิภาดา พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายนัฐพงศ์ จันทร์ประเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายพิชิตชัย ขอผึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายฐิราชัย จิตต์มันคง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงวรรณษา ธัญญผล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ แซ่ลี

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร วัฒนากูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายชนภัทร ชำนาญผล ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ อาษาวิเศษ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายอภินันท์ ไทยวังชัย

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา สายสิม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ บูรณะสุธีวงษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงดากานดา ธรรมจักร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๔

นางสาวจารุณี ภูฆัง
๑๖/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๕

นางสาวดรุพร วงษ์นาคเพ็ชร์
๑๔/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๖

นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง
๑๔/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายธนชัย ทรดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายสิทธิพร เถือนแอ้น

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายภีรพงศ์ ศรีบ้านแฮด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายอนุภัทร ดาหม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายคณาธิป ทีปะลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายสนฉัตร อุ่นใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายพัทฒิยะ จันทร์เปง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ หมีกลัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายศุภชัย นิมอนันต์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงอาริสา อินธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงภัทรสุดา จ่ายเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงอาภัสรา เพ็งสวย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ ภูฆัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงวาสนา การภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงนิภาวรรณ เนินชัด

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงพุทธรักษา ปานมุณี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุณเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงนภัสสร กาฬภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายวีระทรัพย์ กาฬภักดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงรัญชิดา นรสาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายธนภัทร ทรดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายส่งเสริม ดวงจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายสุขสันต์ ดวงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ปอมคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดกล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายวรายุทธิ

์

ภูฆัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายกิตธิวงศ์ เมืองช้าง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายธีรเดช ทรดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ ทรดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงภิญญดา โพธิไสย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงทินประภา ปนเพชร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา บรรณทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ทองรส
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงณัฐริกานต์ ทรดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงอนุสรา ใจแสน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงกฤติยาณี ช้างลอย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๕ เด็กหญิงพัตชรินทร์ภรณ์

แก้วก่อง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงจิรนันท์ น้อยอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงปภาวดี เพ็งอุ่น
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงจุติมากร ใจแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงพรหมพร พุ่มพุก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุจาริณี อิมสมบัติ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายวิทยา สุขคะละ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงสิริฉัตร อินทร์กุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีเรือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายวัลลภ โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายณัฐดนัย ยาที
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายชนะชัย พุฒซ้อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายนคเรศ ดาทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายธีรัช ปนะเล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงฐิตาภา จันทร์ฝา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๐ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงปนัดดา นิลน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงธิญาดา นิลน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช วัดนางบวช  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ คชคง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายชาคริต คชคง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายสรพัศ เรือนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายเอกราช เชิดฉันท์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา ทิวาวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ ภู่แพร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ รุ่งเรือง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงชนกนันท์ พุทธศรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพงค์ธารินทร์ ทวีผล

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายวิศรุต คำนึง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงเกสรา จันทร์เรือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มะลิทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายอานุภาพ อิงควระ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายกิตติชัย มิคร้าม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงปฐมาวดี นำแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงมณทิชา ภู่สากล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายรดมยศ อิงควระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงศันสนีย์ เทพวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายยศกร รอดย้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงเปรมสินี นาคเถือน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วัดวังสำเภาล่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายคุณาวุธ สวนดอกไม้
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายวรชิต สวนดอกไม้
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงปาณิศา นาวารี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงพัชราภา งาหอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงวัลภา มีอาสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงอติกานต์ ผิวพอใช้
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ ปานทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายปฏิภัทร สุขนิรันดร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายศุภณัฐ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายสราวุธ จุลเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายกิตติพันธ์ เจริญศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายณัฐพัชร แสงขำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงพิชชาพร ชุมพล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๑ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงกาญจนา จำลองสิล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สงคราม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงปารณี จงชาณสิทโธ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี พรรณภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายธีรภัทร นัสธโชค
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายเจษฎา มุขดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายธนชัย แจ่มจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายวิธวิทย์ บุญกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ปุนนุช
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงดาหวัน โตแย้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงมลุลี มณีแสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ พลอยมุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อุณาวรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สวัสดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงพัชราภา ปานเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงธนัชญา นาเอก

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายสิรดนัย นาเอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายชัยภัทร สุขประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายสรวิชญ์ มีทองคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา บุญรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงญาณิศา ศรีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายฐาปกรณ์ จันทร์นุ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร์นุ่ม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงรุจิราภา บุญสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงอรพรรณ แช่มช้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา เข็มเงิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายทัตพร อินทร์แปลง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายมินบวร แย้มบู่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายสิทธิพร อินอุไร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ผลจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายนิชนันท์ เย็นเกษม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงใบเฟริน์ ราตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขประเสริฐ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยิมแย้ม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงชาลิสา ปูทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงวนัชพร ลึกวิลัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงภรัณยา ศรีโสภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงวาสิตา สวนดอกไม้
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงชาลิสา วังกรานต์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายอายุธ รัตนารักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงปพิชญา เจริญจัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายปรวีร์ อินทรศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงณิชชยา ปรึกษา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงรักเกล้า ปนแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงธนพร จันทร์ไพโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงกมลพรรณ ผลจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงภาวินี ร่วมรักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายสิริพัช เหมือนจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อู่ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายวีรภัทร แถมนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงธนกาญจน์ กาฬภักดี
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายศุภชัย กาฬภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงวิสุดา อุ่มแสง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายศวัสกร ภูฆัง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายยศกร จันทร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายศฐา กาฬภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายณัฐพาด นามกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายอรรถพล กลินเกษร

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงพรนิภา จันเปลียน

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงมณฑิรา จันทร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงดวงหทัย กาฬษร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงสุภนัช เอกอำพล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงเกสรา กาฬภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงอัมฑิตา อิมสวัสดิ

่ ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงเพ็ญยุภา เจตนเสน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายเดชา เกตุรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายฐิรพรรษ ภูสังข์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงชมพูนุท นำทิพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายณัฐพล สุขแสง

๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายปรเมศร์ สว่างศรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายจิรภัทร ขาวเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงมณฑิตา นกทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุรารัตน์ นรสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงนภัสสร สีสมงาม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายชนาคิม ลีพานุวงศ์

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายรัชพล แซ่กัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงกรพิน สวนดอกไม้
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงกุลนิดา มะหิงษา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงเบญจมินทร์ โพธิพันธุ์

์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงภาณิศา บุตรสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงสมิหลา สิทธิน้อย

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงภักจิรา มงคลดาว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายรัชภูมิ ศรีศักดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงพิมพิกา เสมาชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายอนุชิต คล้ายนาค

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายภัทรพล ธาหนองบัว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายวรพล ทัดเกษร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายยศพันธ์ โกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายภูริณัฐ อรชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายนิรุช ชันสิน ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงวรรณภา แตงโสภา ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายสุภเวช โล่ห์สุวรรณ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายกิตติธัช เกิดโต
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายเกริกไกวัล พรมจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายฐิติกร ยอดดำเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายณัฐดนัย ดีเสมอ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดำรงค์สกุลชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายเมธัส เกียงเถิน

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายตะวัน ศรีสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายสุภาพ คล้ายบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายอภินันท์ กฤษวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เข็มเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงชัยพร ทะสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงสิริกร มนทองหลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงสุทัตตา มันคง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายกิตตินันท์ เจริญศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายไกรวิชญ์ แซ่อิว

๋

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ สระแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายดวิษ ปญญาวราคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายธีเดช ศรีพงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายภานุกร บัวเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายยุทธนา ริลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายสัญทวุธ ปนทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายอรรถพล หาดขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงศิลาพร เดชมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายกฤษกร พยอมหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ หอมรส

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายชนินทร์ พร้อมมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พรรณบัว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายณํฐวัฒน์ ดัชถุยาวัตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายไตรภพ สะราคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายธีรภัทร สุขแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายวิชยา ศิริเลิศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายวีรภัทร แบสิว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายสมชาย พิศวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกัณฐิกา ช้างวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทองประศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงปราณปริยา พอทำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงสิริพร แก่นลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงอินทิรา ดวงจินดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายกฤษกร ชนะสินธุ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายฉันทสุวรรณ แจ่มฟา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายณัฐธวัช เจตนเสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ คำชนะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายทินภัทร รุ่งเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายธนกร จักรมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายธิติวุฒิ วัฒนใย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายปรเมศ แอ้นชัยภูมิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายวรัญู นาเอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกตันยง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงชาลาดา ทองรอด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงณัฐภัสสร โตจำนงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงเบญจพร เจริญทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงปรียาภัส หนูเหล็ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงปยะวรรณ นิวงาม

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงศิริวิภา อินโต
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายก้องภพ กัณหสินวัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายธาวิน บัวผ่อง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายวรพรต วงษ์ทองดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายอธิป ศรีทองสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงจิตตวัฒนา ขันทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงชาลิสา ขุมทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงณัฐพร สร้างนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงธนัญชนก ศรีนาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงธนัญญา ผึงผาย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงปริยกร แววศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงพรรนิภา ถินวงศ์อินทร์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี อำทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงรุจีรัตน์ สุโข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล รุ่งแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงอณัฐชา ธูปแจ้ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายกิตติธัช กาฬษร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายธีรภัทร พันธ์พรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายปภาวิชญ์ สัตบุต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายภากร บุญส่ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายวรพจน์ นิมนวล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายวรุตม์ แจ้งประจักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายวีรากร โสขุมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงธิติสุดา พิกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงวรัทยา อุณหสถิตธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงศิริฉัตร เนียมคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายจิรกฤต ธัญญเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายณัฐรัตน์ จิอู๋
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายธนภัทร พุมมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายธีรภัทร ละอองแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายนฤพล แย้มสกุลณา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ขุมทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงณัฐฌา ข้องหลิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงพสุชา อ่อนดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงพัชรพิมล เทพบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงสิริธร คชภูติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงอติณันย์ สุภาพล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายจิรันตย์ บริสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายธนพนธ์ ตีระเกียรติพิศาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายธนภัทร รักสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายนาทณรงค์ มิตรสัมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายปรินทร ปองฉิม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายสัภยา สมตัว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงปฏิมา เข็มกลัด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๘ เด็กหญิงปนมณีย์วรรณ
นำทิพย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงพรชนิกานต์ เอียมละออง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงยุพาภรณ์ โตยอ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงศศิวรรณ เขาแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงอริสา ขุมทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายนันท์นภัส ชัยเชษฐ์บัณฑิต
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายปวริศร์ ฉิมพาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายพงศกร พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายวชิรวิทย์ สุขสมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุขสอาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายศุภชัย ดำเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายสิทธิชัย แดงเปย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงขวัญชนก วงษ์จันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงณัชชา เกตุแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงนภัสรา วุ่นคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงพรพิมล ยิงศักดาทรัพย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ ปรางค์เทียน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุตรดาวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงลลิตา เจริญพูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงศิริยาพร ดอนเหนือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงสิริภา แก่นแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงอริสรา สามี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายดุสิต ภูผา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายนิธิกร ชะนะวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายวัชรพล เวียงสมุทร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายวันชนะ
โรจน์ประเสริฐพร ๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายสิทธินนท์ สุขศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงฐิดาภา สร้อยสนธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงนิกัลยา มากบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงพวงผกา แตงอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงพัชรพันธ์ เอกอำพน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงมณฑิตา ขาวจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงอรกานต์ มิงแก้ว

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงอัญชลีภา คำตัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ม้าทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายจิรพัส รุ่งโรจน์ธีระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายชาคริต อุ่นทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายณฐกร จันทร์ลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายธีรยุทธ์ อินทนะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายวิชชากร จันทร์ศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงนฤมล รุ่งเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงวรรฤดี สุชล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายจักรพรรณ มังคะลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายชวัล ขุมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ โสขุมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายภูชิต ศรีทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายวงศกร แก้วเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายศศิวงศ์ คชกูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงนพมาศ ลอยอากาศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงลลิดา มะนาวหวาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงวีนัส แตรสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวปรอด
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกิจการ ขอเชือกลาง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายชัยเจริญ ขุมทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายธนัช รุ่งเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายธีรนัย ขุมทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายนที การกิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายนภัทร ยังผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายปฐมพงศ์ กินิพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายสราวุฒิ นามทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

คุ้มทองอินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา ศิลปชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ปานเงิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงษญานนท์ สิงห์รักษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ ทองไพรวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงอัมพร หาดขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

เจตนเสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายนฤพล ขาวเงิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายวุฒิชัย เขียวเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายสุรเกียรติ

์

แจ่มจำรัส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายอิทธิมนต์ สังข์แก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงพูนศรี เกาะม่วง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงวริศรา ไชยพฤกษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ขวัญเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ชุ่มแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายกิจอดุลย์ บุญมี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายกิตติกรณ์ นำเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายจักรภพ อุ่นจังหาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายจิรเดช บัวผัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ได้ด้วยเพียร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายทรีย์ สว่างศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายวรธน แก้วเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายอดิสร ศรีพุกทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงจินตนา สมิงวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทวีเดช
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ทวีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงวิรัญญา ชูปรารมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรวิเชียร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ แปนการ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายมังกร โสขุมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายอภิชน โพธิรัง

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายอานนท์ ด้วงนิยม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงฐิติมา สีวะรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงธันยา เสียงแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงศศินิภา จันทร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงศุทธินี สุขเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงสาวิตรี นาเอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงอรณิชา อินเอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายเกริกเกียรติ พวงมาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงกมลชนก มณีวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงจิดาภา ประทีปพรศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงณภัทร ปนเกตุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงทัศราภรณ์ คำสุริวรกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงนัทศรณ์ นาคทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ กำจาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงอภัสสร เถือนสวัสดิ

่ ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายกษิดิศ จันทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศีลธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายนครินทร์ ธนธรรมมงคล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายนนทกานต์ ทับทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายพรชัย เข็มเงิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงธัญธรณมาศ ปลาปูทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ กาฬภักดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ ปรึกษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สวนดอกไม้
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงฟารุ่ง เหยียวยา

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงสุชาดา ประสพบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายกฤษณะ โพนพรรณา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายจุลจักร อินโต
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายธนกาญจน์ บุญรอด

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงโชติมา ล้อมลาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงวรรณิกา ม่วงมูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงศรุตยา ทองไทย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงศิรดา แก้วเกิด
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายศรัณย์ พัฒนศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงศศิธร ธัญญเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ นำจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายศรายุธ มณีชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงจิราพร มีสันเทียะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงนาตาชา ดอกมะลิปา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธีรภัทร ระโหฐาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงครองขวัญ แสงอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายโสภณัฐ ปลูกงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงปยพัชร์

สะอาดศรีบวรชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันเพ็ชร์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายภัทรพล บุญรวม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงกิตติยา กาฬภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงธีราพร โพธิรัง

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ นาบำรุง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงพนิดา รุ่งเรือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ตัวไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายทักษิณ ปนตระกูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายธนวัตน์ ยิมจันทร์

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เจียมจริต
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงพรทิชา นำจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงพินันทา เจตนเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงอุษา สมจิตต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงศิรประภา อิมเชืออยู่

่ ้

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงอาภารัตน์ อินโต
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงอภิชญา วัดจนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงวริศรา อัตถาลำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๒

นายนวพล รักสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๓

นางสาวนิรุชา นำจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๔

นางสาววิราวรรณ ลอยอากาศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๕

นางสาวสิริกร ศรีสอาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๖

นายพัฒนพงษ์ เข็มเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๗

นายสิทธิพล สะราคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๘

นางสาวจิตรทิพย์ กาฬภักดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๒๙

นางสาวฐิติพร พลานชุน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
นางสาวชนิภรณ์ เพชร์วงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๑

นางสาวสุกัญญา เกิดเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๒

นายกฤษณพงศ์ จันทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๓

นายทศพล งามจิตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๔

นายบรรพต จะเต๋อ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๕

นายพีรพงษ์ หิรัญอุทก
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๖

นางสาวณัฐพร ศรีเหรา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๗

นายนัทธพงศ์ สุขโข
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๘

นายสรัล ธัญญเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๓๙

นายอติวิชญ์ ดามี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
นายพีรวิชญ์ เพ็งทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๑

นายศุภกร เกตุไผ่ตัง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๒

นายภาณุวัฒน์ ปานเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๓

นางสาวศุภานิช วงศ์อัศวิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๔

นางสาวสุภาพร ขำทับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๕

นางสาวฑิมพิกา ยิมศรี

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๖

นายบูรณิศ ขำขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๗

นายสัญชัย พึงธรรม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๘

นายอนุรักษ์ พรมราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๔๙

นายภรดร วารนิล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
นายภิชากร แพ่งศิริ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๑

นายอภิสิทธิ

์

บุญเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๒

นางสาวพัทธนันท์ พิทักษ์วนิชยกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๓

นางสาวอริศราภา ผูกทวนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๔

นางสาวณิชาภัทร สร้อยพวงนาค
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๕

นางสาวภัทรภรณ์ พรหมน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๖

นายศุภกรณ์ เปรมปรุงวิทย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๗

นายภานุมาศ โสภาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๘

นายพลนุวัฒน์ ปรึกษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๕๙

นางสาวชลธิชา เหมือนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
นางสาวสุพัชชา สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๑

นางสาวยศศิยา จันทรสาขา
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๒

นางสาวศุภกานต์ วงศ์อัศวิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายวรเมธ จันทร์วิลัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงพีรดา หงษ์เวียงจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายณฐนนท์ สุคันธตุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงธัญชนก อภัยสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายจารุวิทย์ ขุมทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายกิตติพงศ์ อู่ทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายณัฐภัทร มาลุน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายกิตติทัต อุ่มแสง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงภัณฑ์ธิมา มัณยานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงอริษา วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงเสาวณีย์ หอมยามเย็น
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา เอียมอารมณ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์อ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายฐิติพงศ์ บุบผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายปวิณ บุญรอด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงสุธิมา ภูมรินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายทรงพล คล้ายนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายอนันตชัย โพธิสุวรรณ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายภูวดล สร้อยทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปานทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หลวงพงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายจักริน รุ่งสังข์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงวรลักษณ์ โรจนกีรติกานต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา สุภาษี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายชิษณุพงค์ นำทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายพงค์เทพ คนเสงียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ อามาตย์พล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงปริฉัตร เรณูแย้ม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงสุพรรณษา บัวแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายปรณัย จันทร์ลอย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงเบญจทรัพย์ พวงงาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงจันทิมา คำหลอด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สูงปานเขา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พุกพันธ์จันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงอัญชลีพร บุญศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงธารารินทร์ เหล็กเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายณัฐพล สินสระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงปวีณ เถือนโยธา

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างสามยอด วัดกร่างสามยอด  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงณัฎฐพร พลจันทึก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงปาระตรี ม่วงชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงพรชิตา สังข์ทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายจิรายุ คงสนุ่น

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายฉัตรมงคล สดคมขำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สิวสงวน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายภูชิต เพ็ชรวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายศุภณัฐ พุ่มภาชี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายสุภัค ซือตรง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงจิตรลดา คล้ายทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายธนพล วิจารณ์ปรีชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์บุญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายนเรศ ศรีรอด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายนันทยศ ยิมจันทร์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายบวรพจน์ จันหนู

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายศิวดล บุญธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงภักคร์พิมล ธนันต์พรนิธิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงพิยดา ศุภลักษณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๑

นายคงเดช ทรัพย์สม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายนวพล ภุมรินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

วันศาลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงวันนา รุ่งเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายพฤศจิกา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มโคก วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงฟาริดา น่วมปาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงวริษา เทียนแดง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายพงศกร มีรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายจักริน โพธิสด

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๔ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายฤทธิกร

์

สุขนิล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายเกือกูล

้

เณรแตง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุ่นนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายนราธิป ศุภลักษณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ รุ่งเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงปทิตตา เข็มอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงจิดาภา ยิมจันทร์

้

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ม่วงสังข์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงบุญญิสา ไปงาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงปญจพร ทองศรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ อินทรศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงสุริโย พลัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายณัชชานนท์ มาดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงฟาใส แย้มบู่
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงรุ่งรุจี พลัง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายสงกรานต์ สมบัติวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายวรากร รอดเปรียว

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายสุทธิภัทร ฟกสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายชณัฐธนพรต สร้อยพวงนาค

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายภาคภูมิ โทเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายสราวุฒิ หมืนกล้า

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายธันวา สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ จำปาเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฮ่ประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงภาวินี ดุลย์สอน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายศักดิชัย

์

จาดผิว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์สิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงสิดาพร เข็มเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงรุ่งธิวา หอมยามเย็น
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายยุทธภูมิ นำจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงภัทรมน นำจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายวันเฉลิม จันทร์หนู
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงกฤติยา นำจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายยศกร คงเกิด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงพุทธรักษา ภูฆัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๕ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงกนก รุ่งเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงศุญานิศา แสงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายทัชสุนันท์ แย้มหลง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายสุรพล รุ่งแสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงอรนุช นำจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายกมลเทพ ทองภาพ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายธรรมธร เพ็ชร์วารี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สมพร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายกลวัชร พูลเพิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายธนกฤต โพธิรัง

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายวรากร จิตราศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายอนิวัต จันทร์นุ่ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงธิมาพร ทับเงิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงนภสร อ้อมแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แล่เอีย

๋

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายนันทพงศ์ คล้ายนาค

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงฐิดาภา นาคชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายธัญเทพ คล้ายนาค
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายอลงกรณ์ ภูนุภา
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงชลิตาภรณ์ นุ่มดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงปุณยภรณ์ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงฐานิตา ดาวเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงมัณฑิตา ลุมพล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายรพีพัฒน์ สมิทธาพิพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายพีรวิชญ์ อินโต
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายจิรดนัย ไชยรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายดรัณภพ ละม้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงพัตรพิมล ปานทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา เหล็กสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายณัฐชานนท์ สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายโรจนสิทธิ

์

คงมัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ลำเทียน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขุมทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แช่มช้อย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงกนิษฐา หอมยามเย็น
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๖ / ๒๐๓

้
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สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายพฤทธชาต ดำนิล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงกุลกันยา เตียสุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายวิศว โพธิดี

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงธนพร ประทุมเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงนภัสกร คงบุรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงศรัณยา พุดทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงกัลยกร ลำเทียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงอริสรา ปนเนตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงอชิรญา ดวงแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายกิติพร มีทองคำ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงสุธาดา โฆษะโก

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ชักนำ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงจิรัชญา บัวผ่อง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงรินรดา ตีชืน

๋ ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายณชพงศ์ คำแผง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายรักษ์พงษ์ ไทยสนธิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงจันทร์ทนา แสงอัมพรรุ่ง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงสุภลักษณ์ วงษ์ถาวรเรือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงอริสรา เกิดอรุณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงกชพร ชาวบางพระ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภู่งาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงวรกานต์ พันธุ์แตง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงวริศรา รุ่งเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ร่วมรัก
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงภัคจิรา คงประเสริฐ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายอภิชัย นุ่มนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงจิดาภา รักษ์ขาว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงเกสรา สวนดอกไม้

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายอนุสรณ์ แช่มช้อย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายณภัทร สิงห์สถิตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายธนดล กุลฑลรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงรวิสรา สุริยะธำรงกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงพิชญธิดา ดีเสมอ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายภาวินท์ เอียมสำอาง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๗ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายฐปนวัฒน์ ริศนันท์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายหาญกล้า จริตดี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

วัชรินทร์พร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงอภิรฎา ธัญญเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายภัทรกฤช ภาคินหิรัญ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงอัญมณี อร่ามสวัสดิวงษ์

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงชนาภา บุญเรืองรอด

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงญาดา วรวัฒนานนท์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงฐานิดา เข็มเงิน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายพีรณัฐ พระคุณมงคล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงนวรัตน์ ทองคำ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายพงศกร สราคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายพัลลภ ธรรมรัตนพฤกษ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ดำ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายจักรกฤษ โมรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงศิริประภา ภูณรงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงกชกร ก๋งด้วง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายเหมวิทย์ ทองคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงสุพรทิพย์ ขำเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายวทัญู อารีย์ชม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายพสิษฐ์ ภูษิต

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายปาณชัย มหาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงญาณิน ราตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายติณณ์ ภิรมย์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เรียนทับ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายบุณยวีร์ ภูณรงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายกาณฑ์ ยอดเกวียน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายตรีรัตน์ เลียงลำ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายกฤตณัฐ รุ่งเรือง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายศุภชัย เหมือนจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายธนากรณ์ คล้ายนาค

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายภานุสรณ์ มามาตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายกิตติกร นุชนารถ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงเพ็ญนภาพร นุกานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงกวิสรา อุ่นเมือง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงมินตรา อินโต

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายสุรวัศ ทองอ่อน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายจารึก ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงภัทรมน รักวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวริศรา อินโต

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงภัทราวดี ขุมพิมาย

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงมลฑณากร แก้วศรีงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงจรัสรวี โปแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน จันทร์สวาท

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายกรรณสูตรษ์ สดคมขำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายภาคภูมิ กลำดี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ขาวจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายสิริชัย จิตรดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายวายุ สุวรรณรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงไอยลดา กลมเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายธนพัชร์ บัวชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๖ เด็กหญิงทองธรรมชาต
วิศวธีรานนท์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงอัญชัน เดชมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทรัพย์เจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงนิภาวัลย์ บัวเพชร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายวิศเวศ ช่ออังชัญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายณัฐพล ปานเพชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายภูรินท์ ใจแสน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงภัศราภรณ์ ถือชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายธนภัทร ศิริเดชาสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงถิรัชนันท์ บุญมี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญรวม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงเพชรดา สิงหนาท

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงณัชชพัสวี เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอภิณัฐสรา เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปานตะวัน จินตเศรณี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงธนาพร การภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ขำอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงณฤดี ราตรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คชคง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๙ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงเกศรา แก้วมีสี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงชนิชา กวินศุภวรา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงจินตภัทร ยอดเผือก

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงชาลิสา อยู่ยืนเปนสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายปยังกร ดวงรัตนเอกชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายธวัชชัย หอมยามเย็น

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงกฤติมา ทวีผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จารุทรรศน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงกฤตพร นำเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตาบดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงชุดาวรรณ นำจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงญาณิศา ลำเทียน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงเขมินทรา โกมลหิรัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายณัฐนนท์ อินทนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายณัฐดนัย สร้อยคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายกิตติธัช ปองฉิม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายชัยชนะ ศรีวิเชียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายศิวะ ศรีโลทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายเจษฎา แปนสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ ขำเพ็ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงหยกฟา บุญวาส
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงพิมลภา นรสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงระพีพรรณ เอมวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงสุนิษา เข็มเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายภูริเดช พานิช
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายรณชิต ทิวาวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายวรวิทย์ พูลเพิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ ผิวสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงจิราภา นุ่มดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ นุ่มดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงจันทนา ภูผา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายอดิเทพ ภูฆัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายกลวัชร นาเอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนเกิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงหยงหยง มายัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๐ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๐
นายฉัตรชัย คงเกิด

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายเชาว์วัฒน์ ผาสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงกาญจนา เมฆฉาย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงศิริอรยา ทาคำมา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงพรชนก แก้วเนตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายวรัญทัต ธัญญเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายนภสินธุ์ นรสิงห์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายพีรพงศ์ รักมีศรี
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายกฤษณะ เอกวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายดิชพล นำแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายดนัยณัฐ กาฬภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร แก้วจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายมนัสวี สำปาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงจอมขวัญ สังข์งาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์เปล่ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงชนิตา เกตุสุทธิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงณิชารีย์ เมฆฉาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงณัฐธิตา ทรดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงนุขนารถ ฉิงเงิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เพิมเกษตรวิทย์

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงสุพรรณิกา สดคมขำ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงสุพรรณิษา สดคมขำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายฐิติพันธ์ สุขโข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงธัญชนก สะราคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายวัชราช นาฏเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายพัทธพล บุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงปพิชญา ใจมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ศิลาเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายธนกฤต อู่สุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายพงศ์เทพ ใจเย็น
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายภูชนะ ขุมทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายวีระพล รังผึง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงจตุพร ศรีเดช
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีโมรา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงสาธิตา ขุมทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๑ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายธีรพงษ์ ธัญญเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายธีรธร ธัญญเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน นำทิพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายชัยอนันต์ เกิดโภคา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายธิติวุฒิ พวงมาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายภาคิน ทองคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายวรพล ผลดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายอัครชัย ขุมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พุมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายกิตินัทธ์ ดวงจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงสุนิษา ดวงจินดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายธิติวุฒิ ดอกพุด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายจักริน ก๋งด้วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายจาตุรันต์ ปรึกษา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายจิรันตน์ เปยมสิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายพงศธร กาฬษร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงเกษรา ภูผา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงนุชรี บุราณคุณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงปริยากร ต่อแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงศิรินภา กาฬษร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงสุภัค มิงแม้น

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงอติพร แก้วจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายนาวิน มังคุด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดวงจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายดนุโรจ กาฬษร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายพิรภพ ดีเสมอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายวิศิษฎ์ ต่อแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายศุภกร เลิศภิทยยิงกุล

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายอนัญ อินทรโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงชนัญญา สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชลิดา เกตุรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายธีรพงษ์ พอกพูน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เขียวเซ็น

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุดมผล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๒ / ๒๐๓

้
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สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงวรรณษา สุวรรณศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อิมเพ็ง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายโอภาส เสียงดัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๓

นางสาววนิดา เขตขันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๔
นางสาวเบญจวรรณ เพ็งอ้น

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๕

นางสาวตุ๊กตา ทัศนสุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๖

นายอนันต์ เทพแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายธนกฤต โสมภีร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงปทิตตา แสงพันธุ์ตา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงพัชรี หอมสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายกีรติ จำปาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายเจษฎากร ทองประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงอรจิรา มีสีสุข
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงกชกร จันทร์เลิศฟา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๔

เด็กหญิงอัญญาณี โนรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงธรธร ดีสมจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงสาวิตรี ยิมละมัย

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงมัลลิกา อังกาพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายศุภชัย สุดสงวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายพรสถิตย์ พูนกิมแก้ว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงอรวรรณ สุขประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงสิรินภา ปานอุทัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ สุดสงวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงณภัทร นาคชัยยะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายศราวุฒิ เนียมรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายนฤพนธ์ อินทนาคา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายวรากร ศรพรหม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายพงศธร ฉายแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายเปมทัต ฉายแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายอิฐิพล สุนทรวิภาต
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ นิมเดช

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงทรรศน์พร ตรีเศียร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ มณีอินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงณิชานันท์ เอียมสำอาง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงณัฐชา เชิงหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๓ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงนิภาพร เจริญผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงสว่างจิตต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงมะเหมียว

่

ไม่ทราบนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงพัชรา อู่อรุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายฤทธิชัย สภาพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงอริสา เลิศพุทธสกุล ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ หลุ่ยจิว

๋

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงจิราพัชร วุฒิมนต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงชัชรินทร์ พลายแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงวรรนทนา ทองเกษม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายเพทาย วงษ์ศรีสังข์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อุบลแย้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษรประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายธนกฤต หวลทนงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายพุฒิเมธ โซดัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายศิริชัย เริงพจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายสมพร โพธินอก

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงนภาพร บุญประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงคณิศร กันศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงเรวดี เรืองศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงภัทรวดี ทรงสถาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงธิฎาภรณ์ ศึกษาชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงวิภาวดี สีโน๊ต
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงอทิติยา ขุนคงมี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายอภิญญา แตงทองคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายนันทกานต์ เรืองร่วมวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ ธุภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงธาริกา กงแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงวิรดา ไตรแสงศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงวรรณนิศา ทองกษัตริย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงรมณียา ปานอุทัย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงจุฑามาศ มณีพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงพรวิภา วัสโสสะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงประภัสสร ชะภูธร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงวริศรา ละออออง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๔ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงวริษา วงษ์ประมุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงวิภาวี กีพิมาย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายอัครพนธ์ อรุณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายฉลองรัชต มานะกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงนรินธรณ์ ตรีโพคา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายไชยวัฒน์ อุ่นวัฒนธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายดนุพร ด้วงประสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ คำมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายสุวรรณพัชร ศรีรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายศราวุธ เรือนใจหลัก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงสุพิชญา พนมวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายชญานนท์ กลินนำหอม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงอัญชิษา สิงห์โต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายธันวา จิตตวีระ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงพลอยธีมา ลิมธนาพงศา

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงนันทิดา บุญประกอบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงฟาใส ทุมเชียงลำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายณัชพล สุขพร้อม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงอรยา มิงเมือง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงวริษา หาวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงนันทนา แดงเข้ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายกวิน แก้วภมร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ หมืนหาญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพรนิภา บุญขาว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงญาณิศา กล้าคนดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายปฌจพงค์ เฉลิมพันธุ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๖ เด็กหญิงบุญญาวรรณ
นันทะนะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงวราพร วิเชียรรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงศศิวิมล บุญจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายสรวิศ โพธิไพจิตร

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงธุวพร ศรีสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายจิรนัย ยุพาพิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงบุญศิริ สว่างใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงพิจิตรา โพธิไพจิตร

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงอรภัทร บรรเทิงจิตต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงหทัยภัทร สว่างประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงทิพวรรณ คล้ายสุบรร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายอรรถพล คำเสียงใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายปญจพร อำอิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายภูริทัต รัสมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงทิพประภา เสมอตน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายกิตติภณ สระโจมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายคชาภรณ์ งามยิงมาก

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกิดโมลี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงปริยาภัทร พยัคชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงพันธนันท์ แสงจารุ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายสรวิชญ์ ปติรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายสุพัฒน์ รักศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงวรรณวิสา มงคลธง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงสุภาพร ชวนทิพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงอลิสา จรัสศรี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายจิราวัฒน์ ครุฑธาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายภูษิณ ใยขาว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงสุพรรณษา สระสีสม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงธนัชชา มงคลธง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายกัณกวี ไทยศรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายธัชพล เกิดภาคี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุพรมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายธนากร ทวีสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายธนพล ภารดิลก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงสุภคณา บุญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงศิริวรรณ บูชา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงปยากร เรืองเดช
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายฐิติกร เพ็งเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายอัมรินทร์ อนันตระกรกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงสโรชา แก้วมีสี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงปณณวรรธ แก้วลิ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงสุภัสสร หมอยาดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายมานะ คงคาหลวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายธนากร กันพิบูลย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายขจรเกียรติ แซ่เล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงคุณัญญา อำพันทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายวรเวทย์ เก่งขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายพัชรพงษ์ คงศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงพุทธธิดา ขันแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ต๊ะใจ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เตียสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงมัทนพร อภิเดช
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ผลจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงฉัตรมณี สุทธิยา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แทนกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายธนดล พุทธจรรยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายธนพล พุทธจรรยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายอาทิตย์ พันธุ์ทุ้ย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงธนพร บุญหมัน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงปานระพี เพ็งจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา คงทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ ปรักมาส
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายอนาวิล วรรณารุณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงจันทกานต์ สีสวย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สาธุวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงโศภิตา ตุลาทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองขาวขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายยศกร วรรณโต
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายสุวรรณสาม ยางสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ สร้อยสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ สาตร์สารา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายนวพล แสงขาน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายปรัชญา ศรัทธาธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายวรภพ ดอกพิกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายกฤษดา สิงขรอาจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายพลภา ลาภปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายอลงกต
พักตร์เพียงจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำฝอย
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายสิทธิชัย นาคชัยยะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายไตรภากร ชมพูนาค
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร รุ่งเรือง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงดวงหทัย ทองชาติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงปรียากร ดรหลักคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงอชิญาภรณ์ บุญมีประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงจริญา ดวงแข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงพรนภา พวงเข็มแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงอริยา ผลทิพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงรัชนก เทพสิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงดวงกมล เมืองมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายขวัญเมือง ชมภูนาค
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายณัชพล กาฬภักดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดอกพิกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขประโยค
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายนันทพงศ์ ใจการุณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา สะอาดเอียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงณภัทรศร นพศิริ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงมิรันตี แก้วเกตุ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสิริกานต์ คงสันต์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงณัฐชา เหรียญทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายจักรกริช วงษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงพัชรา เสือเดช

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงณัฐนรี สร้อยแสงทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงนพมาศ แสนศิริ

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายจตุพร วงษ์บัวงาม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๑

เด็กชายธนศักดิ

์

เอียมสุวรรณ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กชายราเชนทร์ แปนชูผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายศุภกร ปาขมิน

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงจณิสตา จันทร์ตา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงณัฐิดา ไพรสัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงวิชุดา แก้วเกตุ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายกิตติพงษ์ อภิเดช
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายโชติพัฒน์ อินทร์แจง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายณเรศ คำพิจารณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สอาดเอียม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงวิสสุตา สีเขียวสด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายธีรภัทร คำโสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงจิราพร อินทร์สำราญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงกมลพร สุขนิรันดร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีนวลดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสังข์งาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงนพวรรณ์ กลินลำดวน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงอภิสรา สีทับทิม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๒๙

นางสาวมิรันตี ขุนพินิจ
๒๗/๐๒/๒๕๓๙ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๐
นางสาวลลิตา สุคะตะวิจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๑

นางสาวญาณนภัส ภูทะวัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๒

นายจิรวัฒน์ เรืองหิรัญวนิช
๒๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงสุธิดา คุ้มประดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงลลิตา อังกุลดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายวุฒิชัย ปนเหน่งเพ็ชร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายสิงหา ทับทิมน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายศักรินทร์ ขุนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงเกณิกา ร่มโพธิชี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงจารุวรรณ พาขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงพรพิมล เสือดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงมีนา นำใจดี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงชมพูนุท เฟองวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงชลธิชา โพธินิล

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงยอดขวัญ งามดิษใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงสายธาร แหวนเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงสลาลิน ทองสุขดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายณัธพล หงษ์สุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงอารยา พัลลภาศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงจารุพรรธ์ อรุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายจารุพัฒน์ โพธิกุล

๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายจารุวัฒน์ มงคลทรัพย์
๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงจุฑาธร เอียมสมบูรณื

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงฐิตาพร โพธิทองงาม

์

๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงณัชชานันท์ เสือคำราม

๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายณัชสิทธิ

์

ศิริมาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โมธะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงทิพาวรรณ อินทโชติ
๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายนภดล นาคแสงจันทร์
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายศรายุทธ ลายเขียน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายศิวกร จันทร์เฟอง

๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๑

เด็กชายสมภพ วงษ์น้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงอนัตตา เกตุวุฒิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงพรไพลิน ฉายวรรณะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๔

นายธีรเจต พันธ์แสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ไพเราะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายกิตติธัช โสภี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายปาณวัฒน์ ทองดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สังข์สุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงกัลยากร แดงกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงพรทิวา เสือคำราม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงภักจิรา ธัญญผล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงลลิตา ปนเหน่งเพ็ชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีพลู
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงไพลิน ศรีจันทร์อินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงศตพร ขอจ่วนเตียว

๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๖ เด็กหญิงอาสาฬวรรณ
จันทชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายพรเศรษฐา ศุภนารถ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงนิชาภัทร โพธิไพจิตร

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผิวเกลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายกันตินันท์ ศรีจันทร์อินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ ฤกษ์บุญมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายปฐมพร น่วมใจดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงฐาปนี พูลกำลัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ การเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงณัฐภัทร แก้วมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงศรัณญา วิสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงสุธีมนต์ เกตุแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายธนศักดิ

์

เฟองฟุง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๘๙

เด็กชายภัคพล ผิวแดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายวรากร อภิเดช

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองวิเชียร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายธเนศพล รวมวงค์ญาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงวิพาวรรณ หนองดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงสโรชา บูชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เสือคำราม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุ้มประดิษฐ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงรัชนีกร อินใย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายธนกฤต พิฃิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายธนเวสม์ ปนเกษร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายศราวุฒิ สังข์สุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายสิริพันธ์ กรุดเนียม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงพลอย สิทธิมะแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงศศลักษณ์ มากวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงศศิธร บัวบุญนำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงสายรุ้ง ประดุงชีวิต

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายคณิติน อุ่นใจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายชนวีร์ โพธิไพจิตร์

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายชินทัศน์ แซ่จิว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายภูเบศ รุ่งสันเทียะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายวิชญ์ปพล ลิมรัชชานันท์

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายสิโรดม แสงอุทัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ เพชรชัยสกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงชลดา รอดเสียงลำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงฐานิต จำปาวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงปณิดา ชาวห้วยหมาก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงปรมาภรณ์ บ่อแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญล้น
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา นามประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงอัจฉริยา วุฒินาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกนกพร ดวงเทียน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงดวงดาว มุลินิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายปารมี ศรีหิรัญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายอภินันท์ เด่นสวยงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงจีระนันท์ กลันมธุรพจน์

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๑ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงฐานิตา เสือคำราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงณัฐชา เปลืองทุกข์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๗

เด็กหญิงนภวรรณ เรืองเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงนภสร เรืองเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงนัฐพร ถีระแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงนำฝน นาเกิด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงพรรณวษา แหวนทองคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงมินตรา อุบล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงรินรชา สุนทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงสรัญญา ขุนสังวาลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงสาธิตา ศรีเกษสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงสุภัชรา ไตรภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงอัจฉรา รูปดีเหมาะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงอาริสา งามดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงอินทิรา แสงจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

สุดใจดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายธนัช ทิพย์แก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายนวพล ฮวบลอยฟา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายภาคภูมิ อุโบสถ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายภูดิศ เกตุแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายวชิรพงษ์ เพิมพูล

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงนคนันทินี สุภาพแท้
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงนิชาภา ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงปาณิสรา เกิดภาคี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา อินอารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงลลนา แย้มพิกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงอธิติยา คำไมล์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายปยพัทธ์ ศุภรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายอัครพงษ์ บางอ้น
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงนัยรัตน์ วัฒนจรูญโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงปภัสสร พูลสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงสุนิษา นิยมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงอริสา ศรีโนนสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายคุณานนท์ สุทธิพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายจิระพงศ์ ขันธเขตต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ นาคชัยยะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายบุญเกิด นาคลำภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายวราวุธ สิงห์สุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายโสภณ มันมณี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายอาณกร หอมตลบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงแพรทอง เจริญผล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงนภสร เทียงตรง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงพรรณรินทร์ เจริญผล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงสุภาพร แหวนทองคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายจักรพันธ์ มังมี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายณัฐภัทร ธัมมะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายนววิท แหวนทองคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๒

เด็กชายพงศกร พันแสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายภควัฒน์ พลอนันต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สฤษฏ์พิพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายอัมรินทร์ เรือนเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายเอกพงษ์ อินทร์ตุ้ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงพนิดา จันทะมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงเพ็ญผกา สุภาพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายกิตติพันธ์ บุญเรือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงไขแสง คะเชนทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงจารุวัลย์ ท้วมตุ้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงพรรณวษา สีนวนดอกไม้
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ฮองกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงสาวิตรี อินทร์แจง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงสุวิมล ทองอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงจริยา กลำเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงธนพร พราหมณ์สกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงปณิสรา ศรีดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงพรนิชา ศรสืบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ นิลสกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสิงห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา ฝาเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงกชกร นามวงษ์บุญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงศิริภัทร ศรีเงินงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิยมทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงอนันตญา ประชุมวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายชนาธิป พันธุ์ไม้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายธนธรณ์ จันทร์รูปงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายธนพงษ์ เผ่าพันธุ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายนนธวัฒน์ ขันทเขตต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายวิชาญ ชืนชม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายสุธานนท์ วิหคทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงเนตรชนก วงศ์ทองดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงพรฑิตา แก้วสมบัติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงศรสวรรค์ ผดุงชีวิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงอรณิชา ใจแสน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายธนทรัพย์ สงสว่าง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายพลาธิป พิทักษ์วงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ คิวเทียง

้ ่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายอนุสรณ์ สว่างศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คงเสถียร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงเกวลิน นาคแกมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงณัฐศรา มะลิทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงนันธิชา ร่มโพธิชี

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ พรมนาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงพณาวรรณ กำลังวุธ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงภิรดา คำตัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงวริษฐา สุขประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงศุภัทรภร บุญส่ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงเกตศินี โพธิพลูพรหม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ หมอนทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงปทิตตา พูลกำลัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงพุดตาล สืบนิคม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงสโรชา โพธิหิรัญ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงสาธิดา แสงกระจ่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงกัลยา สามงามน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงชญาดา ท้าวโพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๒๙

เด็กชายพงศธร อยู่เปยม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายพินิจ มณีอินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายอภิรัตน์ สุขใส
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๒

นางสาวฐิติรัตน์ กลินพิกุล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๓

นางสาวทิวาพร กลิมคำหอม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๔

นางสาวฐิตารีย์ กลินพิกุล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๕

นายต้นนำ ใจซือ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๖

นางสาวสุนิสา ทิพประมวล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๗

นางสาวชลธิชา ชูผึง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงเบญจมาศ แสวงทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายสิทธิโชค ยูรสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงโยษิตา แก้วระย้า

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายเจตศิกษ์ คงเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายธนพล ปอมแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายวัชรินทร์ ปอมแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายศักดา มณีแสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงธนิษฐา คำมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงพิกุล ศรีวิเชียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงนภัทร์สร สืบเชือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงนิศามณี เส็งดรไพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงศศิวรรณ เดชนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา เมืองจินดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายสุวิทย์ เทียนทิพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๒

เด็กชายชินวัตร นิมอนงค์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายปฏิพัฒธิ

์

ตราชูชาติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายวีระชัย ประมูลวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายวิโรจน์ เอียมแสง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิพัดผล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงสิรินุช พึงงาม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงศันสนีย์ จันทร์มณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายวราวุธ ลำเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายจิรัชย์พล หอมทวนลม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ พรานเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงสุนันท์ จามะรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงหยกผกา แก้วศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พวงบุบผา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงลักขณาภรณ์

แสงอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายยุวโรตน์ ชาวปลายนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายอมรเทพ วังกรานต์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายศุภกิจ บุญเรืองรอด
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายวัชรพล กุมะณา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา วงษ์ดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงพิมลพรรณ แก้วศรีงาม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายกรภัทร์ ยิงยวด

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายภาสกร ยิงยวด

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายคณพงศ์ แสงอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงพิชญา เรืองศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงจันทิมา โพธิพวง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายชาติพันธ์ ศรีเวช
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงศุภกานต์ ทรงพินิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ แย้มมนัส
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายธณกร อู่ทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายปยวัตรณ์ ปอมแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงณิชากร วันศุกร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงภัทรดา ชาวปลายนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงศุภัสรา ส้มเขียวหวาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงสุพัชชา ศรีทับทิม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงอริยา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายอนุศิษฎ์ ภูไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายพงศกร แผนพิมาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายจักรพงษ์ ดอกกุหลาบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายณัฐดนัย ทองปลืม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายปยะ อู่ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงมาติกา ทองนวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา แตงอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ มณีแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงชนาพร นิติธัญญรัตนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงปวริศา กล้าหาญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงสุกัลญา ถนอมลาภ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงโยษิตา ทองประสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีสนพันธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายรุ่งอรุณ ขำเหลือ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณสูร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงสุนิตา ปรีประดิษฐ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายคุณากร แผนสมบูรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายสิริเชษฐ์ มาดหนองจอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายธีรปญญา แจ้งประจักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายปภินวิทย์ ม้าทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงอรณิชา บุญเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายศิวรัฐ วันเต

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายชาญณรงค์ เฉกแสงทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๑

เด็กชายตะวัน สิงห์ทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายณัฐเกียรติ จำปานิล
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงกัญญพัชร เงินงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงอฤทธิษา

์

พวงบุบผา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงสุภนิชา เฉกแสงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุก้อง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงวรรณธนา บุญเรืองโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงธนพร อาจคงหาญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงวัลลภา บุญกระจ่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเถรพลาย วัดเถรพลาย  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายณัฐภัทร ศรีจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ขำวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์แดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงปภัสสร พรมราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงสาธิมา เขียววิราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา เจือจุ้ย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงฐิติภัทรา อุดนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายกฤตินัย เมืองแก้ว
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงธนวรรณ อนุพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงกุลวรรณา คุ้ยอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายอามร พลอยงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงสุธิดา สีแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงรสรินทร์ อ่อนละออ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๓

เด็กชายพีระพงษ์ คำมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๔

นางสาววนิดา เรียงสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๕

นางสาวสุชาดา หิรัญวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๖

นายชาญชล สุพรรณไสว
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๗

นายเพิมพูน

่

สาลีผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๘

นางสาวพัชรินทร์ หนูทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายฐิติพงศ์ โพธิศรี

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงวรพรรณ แก้วเขียว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงณัชชานันท์ ขุนทองไทย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ อู่อรุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายรัฐพล คงสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๔

เด็กชายธนาวินด์ ดอกตาลยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๕

เด็กชายปรเมศวร์ ดอกลันทม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายฤทธิเกียรติ

์ ์

หิรัญรักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายอัครชัย นาถนารี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงพาขวัญ มณีวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงปรียาพร จิตรพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงศิริภัทร พุ่มพวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ทัดเทียมพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๒

เด็กหญิงฉัตรสุดา ภาคภูมิ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงชุติมา สูญศรี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงวรารักษ์ ดอกกะเบา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงสุภนิชา ภพทวี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายวชิระ ศิลา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายณธี แสงทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงอโรชา ไชยชิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายชินพัฒน์ วงษ์สุวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๑

เด็กชายปติกร ตู้แดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายนัทวุฒิ พงษ์รืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ วุฒิยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายธรณ์ธัญศ์ ทรงศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงปริยาภัทร วงษ์เครือวัลย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สุวรรณหงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ นิลน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายศุภกร ศรีนำเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงโสธยา พิมพ์จำปา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงวีรภัทรา ยศมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงพัชรพร คำศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายอริย์ธัช
เหลืองธิชัยวาณิช

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงวรรณิสา สุวรรณประทีป
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงกชกร พราหมโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เมืองวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายก้องภพ วงษ์วิจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงชนันญา โพธิกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงณัชชา นูมหันต์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงพนิดา เสาศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงโสรญา พลเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายวีรพล วิเศษสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงบุษกร ศิริผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงสุวิมล ตระหนักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายปรมินทร์ พลายแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายนิติธร อินทโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงโสภิตนภา เหมกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายสมชาย ต่างประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายชาญชัย พันธ์แย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายธนกฤต ฟุงฟู

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายปณณทัต แสงเพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์พวง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๓

เด็กหญิงจตุกาญจน์ นุชสวาท
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงชนิฏา บุญศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงณัฏฐานุช ศรีนาค
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๖

เด็กหญิงปวีณรัตน์ เพ็งสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงวริศรา แสงเพ็ชร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงสุมิตรา บุญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงณิชากร ประทุม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงสโรชา กล้าหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงธารวิมล เพชรอารี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงชญากานต์ นำขาว

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายดวง สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายกรดนัย ศรีนาค

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายธนพนธ์ โอภาสพินิจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายภาณุ แก้วเขียว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายสุธน กล้าหาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายเริงวัจน์ สิทธิโชควทันย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงนมลวรรณ สุวรรณประทีป

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงศิลารักษ์ อมรมโนรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายพัชรพล เจริญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายวีรยุทธ โพธิสุทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงศศิญาพัฒน์ วงษ์จันทร์ดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงฝนทิพย์ ศักดินำชัย

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงศิริอร อ้อภูมิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงปาณิสรา อยู่นันท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายณฐนน สุวรรณประทีป
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายรัชพล พิทักษ์เจริญสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงปาณิตา กรวิทยโยธิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ กุลศิริ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โฉมงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงนัทชา ยลสุภาพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงปยธิดา เอียมอินทร์

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงพรไพลิน อินทร์มณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงอังคณา ทองนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายจิรายุ บรรเทิงใจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายศุภลักษณ์ อุบลบาน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายเจษฎาพร แก้วกำเนิด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงธีรนุช พลเสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงนำภรณ์ สมงาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ธัญญเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ชิดปราง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายอำพล เถกิงกิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงฐิตาพร เมฆสำลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ เกิดประทุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงดวงรัตน์ กรุตเพ็ชร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายสหัสชัย เมืองจินดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงภคพร กาสา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงอริยสตรี คงธนชุติกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงกานต์รวี ยุพินอนันต์สกุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๑

นายเอกกมล เผือกพูลผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๒

นางสาวธัญชนก

หัสดินทร ณ อยุธยา ๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๓

นางสาวชุตานันท์ อุบลบาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๔

นายอมรพล พลายละหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๕

นายกฤษฎา มาลาศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๖

นางสาวชฎาวรรณ ชาวปลายนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๗

นายพฤกษา วัฒนไกร
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดโพธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายธนพล พุ่มเกษร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงณัฐกมล สีชมภู
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงนภสร โพธิหอม

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดใจดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายสหัสชัย ศรีประชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พลายวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จุลสุคต

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงอาภัสรา เกตุสาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูอ้น
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายสรนันทร บุญประคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงณัฐกมล บุญประคม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายนพดล สายสุคล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายสิทธิพล ชูเนตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายไก่ พม่า
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ยากลินหอม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายธียากร รัตนสุวรรณชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายกฤษดา ชูเนตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายภัคนันท์ แม้นกลินเนียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายวรพล โพธาราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายสราวุฒิ สมพันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงแก้วสุพรรณ หงษ์เงิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ใหมเกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงจิณณพัต จีระดิษฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงกาญจนา จินดาอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายชัยมงคล ภูตะวัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายสุวพร ทองเอียม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายวุฒิชัย สุดสว่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วบัวดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายลัทธพล ศรีนวล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายณัฐพนธ์ โพพระยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๗๙

เด็กชายรุ่งกวิน ใจมัน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายอดิเรก เสียงแหลม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายภาณุมาศ พันธุ์ใจธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายจีรเรศ จันทร์โอกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายธนิต พึงเจริญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๔

นายนาวิน อุ่นเปนนิจย์
๐๑/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๕

เด็กชายสุรดิษ จวงศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายวิทยา ใจซือ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา พุทธเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงธนัญญา ข้อเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายสุชัย สระสีสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

โฮกอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงอรวรรณ ทองดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงบุญสิตา ขันทองดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงปวิชญา รักธรรมชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายเฉลิมเกียรติ วรรณดี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายศักดิกมล

์

ขำซ้าย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายสุทธิพร พุทธเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงวัลภา เกิดสมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายสรณ์สิริ พึงแสวง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขทองดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายภูริพัฒน์ พุทธเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ แซ่จง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายศรราม นิมนวลดี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงเมทาวี เพ่งผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายพงศธร เสียงลำเลิศ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายพลกฤต สุริย์แสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายนนทกร ธรรมเกียรติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงดำรัสศิริ ศรีเฟองฟุง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายอนุรักษ์ ศรีพนมวัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมานุช

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ปนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงอภิลดา แสงณรงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สังข์รักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงสโรชา เจริญศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงอุษณิษา คนดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๕

เด็กชายพีรพงษ์ โฆสิตาภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงภาวินี มอญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงธัญพร ทองดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงนำตาล มอญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๑๙

เด็กชายธนโชติ ภู่ระหงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายไกรวิน ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายรพีภัทร พุ่มอ่อนดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายรักศักดิ

์

ม่วงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เหมือนสีเพ็ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายภูธวิสิฏฐ์ แสงดิษฐ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายธนเดช สถาปตานนท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายนินนาท ใจซือ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวบางแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สอนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงธนัญญา รามจุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงศศิชา มุ่งดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงสุภาณี ใจซือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงศิราณี ใจซือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงนพวรรณ ใจซือ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงปภาวดี รุ่งฉัตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงอรอุมา คำพิลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายธนากร เทพณรงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงสุพรรณธิดา สุวรรณฉิม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น วัดทุ่งเข็น  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายศิวัฒน์ กองม่วง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายอาณัช ใจเสือกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงณัฐชุพร สุริยน

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายนวดล เข้มแข็ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายรพีพัฒน์ มาลัยทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๓

เด็กชายกิตติทัต บุญส่งดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงวันนิษา ชาวเกาะใหม่
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๓ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ใจเสือกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายประสบโชค แซ่ลิม

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๗

เด็กชายชนทัต วรรณดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน วัดดอนสงวน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ งามสง่า
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายอภิชน โพธิสระ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายวิศรุต บุญเกิด

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายจรูญชัย วงษ์ภู่งาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายเดชสิทธิ

์

บุญมียงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงเกสร สุกใส
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงแก้วมณี ปานเฟอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ผิวตองอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงพัชรา เหรา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงวิราวรรน รูปคมสัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงสุวิมล พันธุ์เณร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงวิภาวดี กลินประทุม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายพัชรพล สุธาอัด
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๒

เด็กชายนวพล คนตรองดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๓

เด็กชายนคร เอือเฟอ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายระพีภัทร หวังสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายธีรเดช พูลสมบัติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงศศิธร ผ่องแผ้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กองม่วง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายกิตติภพ สิโรมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายพรรษา อินพลับ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงพศิกา คำพิมูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายวุฒิชัย สะอาดเอียม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ใจซือกุล

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายธนธรณ์ ใจสุกใส
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงพัชชา อยู่ฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๕

เด็กชายธันวา ชาวนาฟาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายไชยภัทร ใจสุกใส
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ รูปขำดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายชนาธิป หงษ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๗๙

เด็กชายสุทธิมนต์ นำใจดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๔ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีบุตรเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายธีรเทพ ผิวสวยคำ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายชยากร ศรีจันทร์อ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ แซ่อุย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สถาปตานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มอญเก่า
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๖

เด็กชายศักย์ศรณ์ หมอนวดดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายณภัทร สาระสุภาพ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายณลงกรณ์ คำลา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงธตพร สีงาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายปภิทัศน์ พุ่มงาม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายบุรินทร์ นักรบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ใจกล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๓

เด็กหญิงนภาพร ประจำเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงบุษยพรรณ ยอดเพชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงประภาศิริ โพธิสุวรรณ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงภาวิดา พุกมีพันธุ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายภานุ วัฒน์ผดุงเกียรติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงณัฐชา เรือนทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายนันทพร จันทร์ฉาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายภัทรพงศ์ เรืองทองดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงปญญาพร ทองประดับ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๒
นายสรณ์สิริ ปานสังข์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๓
นางสาวเกษรา บุญลือพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายอิทธิพล แก้วเข็ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายศุภกร ขันทองดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายธนพล เอมอ้น

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองกลิง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายจักรกฤษ แดงชอบกฤษ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายณัฐวัชต์ ปนกรวด

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงธัญมาศ คำมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายณัฐพล คล้ายสุบรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายวรรณภูมิ ขำเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายระพีพัฒน์ เห็นประเสริฐ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงฐิติมา ทัพใจหาญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายสรศักดิ

์

ศักดิกังวานชัย

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายดนัย เกิดสมบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน เจริญสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงพิชาภรณ์ สงวนสิน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา เกิดสมบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงพีรดา ศรีโพธิพันธ์

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงช่อแก้ว แจ่มศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงคัคนานนท์ คงเจริญถิน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงทิตยา จันโนติบ

๊

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงปวีนัส เข็มทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ คชอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ใจกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงวรกมล ใจกล้า

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงพีระยา เจือจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสถียรบัวงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พูลทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงพรณัชชา เสถียรบัวงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายฤทธิพงศ์ พันธ์เณร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงกชกร คล้ายคลึงดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงปภัสสร สระทองอ้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ตัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงนำพลอย

ทรัพย์ประเดิมชัย
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงสิรินยา นวนแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงณัฐริกา บุตรดา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายซัน บุญอาจินต์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายสุวรรณชัย ม่วงวัดท่า

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงผกาแก้ว เรืองทองดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงสุนิสา โพธิพันธ์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายชุติพนธ์ ใจกล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายวัชรพงษ์ บัวบังใบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

พรจตุรพงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายอนุวัฒน์ เข็มทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงสุนิตา ยอดเพ็ชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงฐิตาพัฒน์ ชายสีอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๖ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงปาริชาต แก้วตา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงนัธมล ดวงผัด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงชลิตา ชายสีอ่อน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ธราศิริวัฒนกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงรสกร แสงสุริวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงพรชิตา สมเหมาะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงนลิตา ทองไหลรวม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงกัณฑมาศ นุ้ยโถง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายเศรษฐพงษ์ จันทร์หอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายอดิศร โพธิศรี

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายนพรุจ มาตนาค

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายนันทกร รอดไสว

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงภัทรภร ในพิมาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงจิรพรรณ ใจมัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงศิริมา มณีรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงนภาพร

ทรัพย์ประเดิมชัย ๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงศศิธร หงษ์เวียงจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงขวัญตา ทองมูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายธันวา เสียงสมใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายภูริภัทร์ เชือฉำหลวง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายพิษณุ โมธา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายคมเขต โชระเวก

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไล่เฮง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายนิพนธ์ นาคทองอินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายพัชรพล สามงามยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายเอกพงศ์ สมสอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สามพ่วงบุญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงภัสสร บุญลือพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใจดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายวิชิต ชินะเกิด

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายเผชิญชัย ปนทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายเกือกูล

้

ผิวขำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงปนิดา หงษ์ศรีเมือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายเฉลิมพล

ทรัพย์ประเดิมชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายธนกฤต ใจเอือย

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงศศินา ปาทาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ ปยภัณฑ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงสุนิสา คงใย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์แตง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายคมสัน ฉิมวัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงมนรดา เล็กมนตรา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงธิติพร แซ่ลี

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงปาริชาต ใจซือ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๓
นางสาวนวลศรี งามทรัพย์

๐๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๔
นางสาวผกาวรรณ พันธุ์พึง

่

๐๒/๐๒/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๕
นางสาวสุภาพร ภิรมย์เมือง

๑๗/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายพชร โพธิสุวรรณ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายสมศักดิ

์

ใจตรง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ใจตรง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายกฤษฎา โกมลสิงห์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ออมสิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใยบุญมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ใจตรง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงธนัดดา สระทองยอด

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงณัทธิชา มีศรีผ่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์เดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงอรทัย ใจตรง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายอรรถพร แพทย์ประเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายชาคริต ลิขิตเขียน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงอรุณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายณัฐพล ทองเชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๑

เด็กชายปรณ์เกียรติ ศรีน้อยเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ออมสิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจตรง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงธัญญาพร เจียดอนไพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๕

เด็กหญิงภูษา ใจตรง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงมนัสชนก พึงไม้

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงรินดา ม่วงเขาย้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงวิชญาฎา มณีโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นำใจดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงอำภา เอียมวงษ์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงกิจตรา ออมสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายชยพร ฉัตรแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว วัดดอนมะนาว  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายปรัชญา เสริมสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายสัญชัย สีสังข์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงอังคณา เกิดอุบล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงธิดาแก้ว ใจกล้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงจิดาภา สร้อยสุวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายศักรินทร์ พุกบ้านยาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงจิรภัทร ธูปโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประมูลทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายประกายเทพ ต้นเนียม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงผกามาศ ลำเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๓

เด็กหญิงเนตรดาว บุญแสงศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงพูนสิริพัฒน์ สมพงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายปริญญา ขำดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ พึงจะแย้ม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายสิทธิชัย ไกรทองอยู่
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายธีรพันทุุ์ ไกรทองอยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายโชติพัฒน์ บูชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายศตวรรษ ศรีสังข์งาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิทอง

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงปยรัตน์ แจงเล็ก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ฉิมไว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เพียนสงคราม

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงส้ม พม่า
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงสโรศิณี เจ๊กเผือกหอม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายณฐวัฒน์ คำหอมกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงวณิชฌา ช่วงวิเชียร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงลักษิกา ชมโคกสูง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์หอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงพลอยชมพู อุบลแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงรฐาวรรณ เรืองหิรัญวนิช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา สมบูรณ์ดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายชานนท์ กลินธูป

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายพีรภัทร จำปาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลัดอยู่
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๕๙

เด็กชายพรเทพ ผิวแก้วดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายชลชัย หทัยปปติสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงชนิษฐา จันทร์ตรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายจิรายุ จันทมาลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงศิริพร นุ่มศรีนวล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายขวัญชาติ เรืองหิรัญวนิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มิงแก้ว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองระย้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงอิงฟา รอดชีวิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายดนุเดช บุญเปรมปรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงณัฐวดี กลินธูป

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายวินิจ นักสูงวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจซือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงนุชวรา สระทองแง๊ก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กลำบุญสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายชัยชนะ จันทร์ยิม

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายปริญญา ชืนใจฉำ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายภัทรภณ แก้วอำไพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงญาดารัตน์ พินิจการ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงสุทธิตา คำหอมกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายธนาวุฒิ ทิมินกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๑

เด็กชายปรเมธ ทองทวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๒

เด็กชายวชิรวิทย์ พรสวาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๓

เด็กชายสกนการ รืนภาคบุตร

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงธิดาพร จันทมาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงพชรวรรณ น้อยมณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๖

เด็กหญิงอัมพร ช้างปาดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายจักรพงศ์ ไพทูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายนนทกานต์ จำปาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายพงศกร พรมมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายมณฑล พิทักษ์วงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายราชันย์ รูปขำดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๒

เด็กชายสมบูรณ์ บุญรอด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ประเสริฐสิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายอชิระ เกตุแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ แตงทองคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๖

เด็กหญิงกมลชนก ทับเกตุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุภาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงนฤมล กาบแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงศิริขวัญ เกิดศรีพันธุ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ พูลสำราญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงชัญญา แหวนทองคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายพงศ์ชัย สิงห์โตศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายภาคภูมิ สาวดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายภูวดล พลายศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายวรชาติ แตงรืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงปาริชาติ พรมมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายกิตติภพ พลับพลึงศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายชลิต กลันบุศย์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายกฤษดา ทองเอก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายปรเมศร์ นิกรปกรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายเสาร์แก้ว หรังดารา

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายจีรวัฒน์ รุ่งเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๓

นายภูมินทร์ ใจมัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๔

นายสหรัฐ สุริวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๕

นางสาวอารียา แสงฉาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๖

นายศรารุต ปญดิษฐ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๗

เด็กชายณพวุฒิ สุขโชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายจิรภัทร โพธิหิรัญ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายทินภัทร วันอยู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายสัมพันธ์ จักรเพ็ชร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงกัลยกร หูแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงศศิธร หอมหวลดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๔

เด็กชายมงคลชัย วันอยู่
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายชนสรณ์ โสไล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายธีรทัศน์ บุญนวน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๗ เด็กชายศิษย์ประเสริฐ
ธนีสัตย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

อู่สุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงพัชราภา ชาวทะเล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายฉลองราช พูลปน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๑

เด็กหญิงกาญจนา เงินประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายพีรภัทร จันทร์หอม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๓

เด็กหญิงทรงพร สังข์เงิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงปวีณา มากรุ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายพานทอง จินดาอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายกิตตินันท์ หอมใจดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายพีรพล ชูก้าน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ นำทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงอรปรีญา มงคลดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงอัญชิสา พันธุ์เหม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงหทัยชนก สหัดเดโช
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงธิดาวัลย์ ทังทอง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๓

เด็กหญิงอุมากร สุขสำราญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงกาญจนา ศรีทองใบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงขนิษฐา อำโพชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำเภาทอง วัดสำเภาทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงชิดชนก ใจบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงฐิติมา ใจกล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงนิชากรณ์ แซ่ว่อง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงรวิพร ชูส่งกลิน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี วิลัยเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงอิษยา รุ่งเรืองศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตลึงเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงเมยาวี ตรีเกษรมาศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงกนิษฐา แตงดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๕

เด็กชายนพคุณ อังกอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายธีรภัทร พูลศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายนันฒวัฒน์ ใจหาญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๘

เด็กชายธีรภัทร คล้ายนาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๕๙

เด็กชายมิคกี

้

คูสแมน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายนิธิวัตร ชาญจระเข้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงจันจิรา ส่งแสงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงพรพิมล แจ่มบูชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงมาริสา มูลทิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงเพชรลดา ตุ้มนิลกาล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปานเขียว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงศิริประภา เสมมีสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงสุทธินาช คูเกษมทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขันทองดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๖๙

เด็กหญิงสาวิณี ดวงเพ็ชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงวิมลวรรณ ใจซือ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงวรรณา คำประเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงศรุตาพร นิลปานกัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายเกรียงไกร ตุ้มนิลกาล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงณัฐวรา บัวสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๕

เด็กหญิงอัครภา จาดคล้าย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงกาญจนา แผนสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผิวทองงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงอทิตติยา มาวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงภัทราวดี ชุมพงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายคุณากร ม่วงคุ้ม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๑

เด็กชายชัยโย รักภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๒

เด็กชายพรชัย เสือทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายฤทธิชัย เข็มเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงอมลณัฐ หัสดร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงหทัยพร แซ่ว่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๖

เด็กชายชิตพงษ์ แก้วปาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๗

เด็กชายสมพร ศรีเทียมเพชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๘

เด็กชายสวิตต์ ศิวะประภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัศมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา บัวคำ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายวชิระ วงษ์ไว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายธนกร ธรรมดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายระพีพร ระศรีจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๔

เด็กชายวัชรพล พินดอนไพร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๓ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงลลิตา วรรณโต
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงปรียาพร นำประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เซียงฉิน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงวีระวรรณ สุวรรณพันชู
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายธราเทพ ใจมัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงกันติชา ตาเห็น

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงกวิศรา แพงน้อย

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายพีระภัทร บัวกลิน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายณัฐพล กลินปลาด

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงอ้อ ไชยผาภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ทะนารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หมดทุกข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายวสันต์ แก้วมีสี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธีรภัทร ทีดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายศุภกัณต์ เถียรประภากุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงพรรณพษา กล้าหาญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ บุญแห
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงประกายแสง แซ่ลี

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๓

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

วัชรชัยโสภณสิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์แจ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สีทาลาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๖

เด็กชายจักราวุธ แจ่มศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา สีนวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงมัณฑิตา ดาวทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ คล้ายสุบรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงพิณสุดา แฝงนายาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา เชียงกา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงลลิตา ธุระชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงภุรนันท์ สุกรีวนัฎ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ เขียวบริสุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา ทองชมภู
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงปริณดา เสียงโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงปยธิดา บุตรดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสาร์เฉลิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงญานี เพียรทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๔ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วศรีทึม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๑

เด็กชายพรเทพ จิตต์หาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงศศิธร ใจหลัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงนันทิกา แซ่เล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๔

เด็กชายบัญชา ดวงแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายยศพนธ์ เพ็งอรุณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ ขันมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายปุณยวีร์ ปติปฏิมารัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๘

เด็กหญิงธัญชนก เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ตัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงโชติกา ใจซือกำจร

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงธัญวลัย เชียงสิน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๒

เด็กชายธีรภัทธ นวมศิริ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงหิรัญญาพร พรมอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๔

เด็กชายมงคล มอญเกริง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายศุภกฤต ใจยังยืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายวรพล ใจอดทน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๗

เด็กชายพัชรดนัย กุลมณี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๘

เด็กชายวัศศ์ศพล สิงห์เพ็ชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๔๙

เด็กชายวุฒิชัย คำปาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลิดพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายปวรรุจ สร้อยพูล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ผิวสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงณัฐชา เชาว์สุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๔

เด็กหญิงอนันตญา ลำเลิศ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงจีเปยโซ่ พม่า
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๖

เด็กชายเกริกพิชัย รวบรวม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงภัทรพลอย พันธ์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงอรทัย เพชรปานกัน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปราณีตพลกรัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายกฤษณะ คำปาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายจิรายุ จิตต์ภิรมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายชุติพนธ์ อาจหาญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๓

เด็กชายธรรมนูญ ลำเลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๔

เด็กชายธิติยะ ดวงมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายฤทธิพงษ์ สำเนียงสูง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายวรพรต เลาวิชุวกรนุกูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงจรัสลักษณ์ เมืองนก

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ มีนิลดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร พรรณสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงประภาศิริ ปยะพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงมัลลิกา เขียวหวาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีบัวสด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๓

เด็กชายอโนม มีทรัพย์มัน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงมลธิญา ใยบุญมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงสาวิกา อิมกมล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คนใหญ่บ้าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๗

เด็กชายกลวัชร พุทธศร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๘

เด็กชายพิทักษ์ คูณโกฑา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๗๙

เด็กชายศักดิดา

์

สังขเวก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายสุรพัศ ศรีหว้าสระสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงธิณัฐชา โสดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๓

เด็กหญิงพรนภา มานะโพน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๔

เด็กชายกิตติ จิตหาญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายอัครพนธ์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๖

เด็กชายธนดล ศรีปตเนตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๗

เด็กชายขวัญชัย ธรรมวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๘

เด็กหญิงชนาภา เกตุเห่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๘๙

เด็กชายวัชรากร มาลัยแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ แจ่มศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๑

เด็กชายจิตตะวัน สนสุรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๒

เด็กชายบัณฑิต ผิวทองงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายศราวุธ อุ่นจุ้ย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายตุ้ย พนมนาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีอรุณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงกนกพร ใจดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงจิดาภา สีทองวัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงนฤมล เจริญธัญญากร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๓๙๙

เด็กหญิงภวิษย์พร เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงชบา พนมนาง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงแสงจันทร์ นันทะปด

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงสุพรรณษา มันอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายเฉลิมพล ผิวเกลียง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายจักรพงศ์ เชือรุ่ง

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายอภินันท์ อยู่เย็นสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายอุกฤษฏ์ แสงสว่าง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายศุภชัย แสบงบาล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายพลวัต บัวงาม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายปยวุฒิ จันทร์ที

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายวชิรวิชญ์ พันธุสุวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงรวินท์นิภา เพ็ชรสีงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงณัฐนรี นาโม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา แผนปน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ ผิวเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๕

เด็กชายธันวา พรหมเมตตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๖

เด็กชายธนโชค ฤทธิสุวรรณ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงอนันดา ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงกัญญา มัจฉา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายนัชฐการ เม่นหรุ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายพิเชษฐ์ รอดเพ็ชร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายเอกชาติ เหล่าลาภะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ พันธ์สุข
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงสุชญา พึงพงษ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ แซ่ตัน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผิวสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงนำอ้อย หิระเดช
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงพัชรพร สิงห์โต
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ อำโต
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๒๙

เด็กหญิงนฤมน สะใบ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายนรากร ชืนใจ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงอัม

้

-
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายแย้ พม่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๓

เด็กชายปกรณ์ เชยรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๔

เด็กชายทินภัทร บุตรดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายทรงพล สิงหกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ุคุ้มเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๗

เด็กชายชัยภัทร เริงขวัญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายวีรพัฒน์ พุ่มสลิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๓๙

เด็กชายกฤตภัค ภู่อ่อน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายทรงพล ยังจะมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงปวีณา เนตรวิจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภักดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ชาวหน้าไม้
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๔

เด็กหญิงนภัสสร นาคสัมพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายภัครพงษ์ ศรีทองเอียม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

โบสถ์ดอนลำแพน  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายนัฐพล ใจงามดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายเสรวิศ หงษ์โต
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายนฤสรณ์ เบ้าคำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๔๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ แย้มพิกุล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายณัฐพนธ์ พุฒเกิดพันธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายพรทวี ปนสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายธนภัทร สายวิจิตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แดงประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงสิริกร ไวศยะโสภณ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงแก้ว ทับทิมทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อรุณฉาย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงวีรยา เข็มทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๘

เด็กชายนันทนัช สีสุก
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายสันติสุข บุญธรรมมาตร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงกรรภิรมณ์ เฟองแดง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงขวัญเรือน ทับพันธ์ลักษณ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ตะก้อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงจันทภา ตะก้อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงพรชนก แช่มช้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชียงเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายวิชญะ คงรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายธีรเทพ ทองบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พราหมณ์สกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ อัมพรรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายพีรพงศ์ คล้ายสุบรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ มารา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายอนาวิล เนียมยิม

้

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงบุญฑิตา โพธิทองงาม

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๔

เด็กหญิงพิยดา ไพโรจน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงศศิธร บุญทัศน์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายเสน่ห์ พุ่มพวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประดับแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี อนุสีจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ดอกไม้ขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงฉัตรสุรี พวงสัน

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๑

เด็กชายธาวินวิชญ์
ฤกษ์โหราภาณุกุล ๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงฟาใส ประทุม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ เชือรามัญ

้

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงพรพิมล ฤกษ์โหรา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เพสาลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงกุ้งนาง คำงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๗

เด็กชายสิวะกร พูนใย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๘

เด็กชายรัชชาสร เกตุแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงวชิรพร ปนวเศษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงขวัญใจ ศิลปชัย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงผกาวัลย์ ฉิมวัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่คู
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายอากร พูลทองคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๔

เด็กชายพงศธร ปรางศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายชาญชัย คชเสนีย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงกรวี บุญลือพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ส่งบุญสม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงพัชรพร หงษ์ทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงจิดาภา ยืนบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงภัทราพร

ประพาสมณเฑียร ๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงปรารถนา แก้วชมเชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงสุภาพร อิมพรมานะ

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงปทมา ฉำมา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงสิราวรรณ อุดหนุนเผ่าพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ยอดพรหม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมินิวาส

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงญานิศา พลไทสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

แก้วทองพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงระวีวรรณ คงคาหลวง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงพีรดา กาพย์แก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๑

เด็กชายเทพทัต งามสอาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายนันทวัน อ้นทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองจันทร์ศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๔

เด็กชายทรงพล ศรีศักดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๕

เด็กชายภูริภัทร ข้องม่วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายวีรภัทร สิงห์โตทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คชินทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงอชิรญา สุขนิรันดร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๑๙

เด็กชายอธิป วงษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงสุนิตา ดิษฐบรรจง

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมเพ็ชร์
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงสิรินญา ไกรรัตน์
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายณรงค์ทรรศน์

ปานทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ศรีภักดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงนภัสกร บุญรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๖

เด็กชายณัฐการณ์ เชือโตหลวง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๗

เด็กชายณัฐชัย ถูกธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงจริญา มาระศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงธัญญาพร เถือนมณเฑียร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายกฤติธี มูลทองคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๑

เด็กชายเจตานันท์ เก่งกล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๒

เด็กชายธนกร อุ่นดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๓

เด็กชายธนกร บุญครอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๔

เด็กชายพรรษา สมสวย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงธนภรณ์ สุวรรณประเทศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงเกษร นรสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ อภัยสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงจิราพัชร ชุนเกษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงวนิดา นิลพัท
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงณัฐธิชา วิชัยนพกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๑

เด็กชายกฤษฎา ดีพุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๒

เด็กชายเทวา คงคาหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๓

เด็กชายนวมินทร์ โสมนัส
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๔

เด็กชายปพน โยธินธรรมธร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายเอกนรินทร์ เหิมทะยาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พรหมสิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงวรัญญา อำประชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ รสรุ่ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงนิลพัฒน์ ภูมิถินเหว่อ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายนพรัตน์ ศิลารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงธนิชชา จันทร์รักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๒

นางสาวสรญา สุขโสภณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๓

นางสาวมลธิรา อุ่นใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๔

นางสาวประกายรุ้ง สายสินทรา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๕

นายสุริยะ สุริยมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๖

นายสหภัทร ตันเหลียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๗

นายรัชพงศ์ กองจะริตร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๘

นางสาวปนัดดา สุวรรณวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๕๙

นายจีรศักดิ

์

ภู่อ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายอาณัติ บูชา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายวรเมธฉายศิริ บูชา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๒

เด็กชายโชคชัย คงแสงพระพาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายธนโชติ ปานอำพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๔

เด็กชายเสฏฐพงษ์ สิงห์แดง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๕

เด็กชายอนุชิต บูรณะพล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๖

เด็กชายจักรพงษ์ จันทมาลี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๗

เด็กชายมรุเดช แก้วอำไพ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายจักรินทร์ อุปริมาตร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๖๙

เด็กชายวิชัย บูชา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายพินิจ ศรีหรังไพโรจน์

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงปยวรรณ อ่อนหวาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทมาลี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี ชาวชัยนาท
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ รุ่งเจริญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๕

เด็กหญิงรมย์นลิน เพ็ชรสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงฐิตาพร แจ่มจำรัส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงศิริพร อุทัยวงษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงอภิรดี สอนสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่ฉัว

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงณัชชา เรืองหิรัญวนิช

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงสุพิชญ์ญา แก้วสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายปุณณกัญจณ์ รัตโนสถ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๓

เด็กชายรัตนชัย รอดสังวาลย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๔

เด็กชายอานนท์ จารุภูมมิก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๕

เด็กหญิงกชกร เสือเมือง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ แสงใส
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงณัฐวดี สอนกลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๘

เด็กหญิงณัฐชา โกมลสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๘๙

เด็กหญิงปริชญา โกมลสิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยมรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๑

เด็กหญิงวรรณิศา โกมลสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๒

เด็กหญิงโสรญา เพ็ชรแบน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๓

เด็กหญิงอรอุมา เรียบเรียง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๔

เด็กชายจิรายุ นิมนวล

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงชา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๖

เด็กชายบูรพา รืนเกิด

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายปฐมพร นามเสนาะ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายวราวุฒิ ภู่อ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายฤทธิเดช สุดใจดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ธัญญเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงณัฐชาฤดี พูนนำเภา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ แรกเรียง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ แย้มสุนทรา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงสุภาพร สูนย์กลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงอรนรินทร์ วงศ์ทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตันตรัตนพงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายธวัชชัย โพธิงาม

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตรุษสกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายกรกฎ รุ่งจำรูญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายวัชรากร รุ่งเรือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๑

เด็กชายศิลา แตงดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๒

เด็กหญิงชลนิภา ทิพเทพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายพัชรพล อ่อนศิริ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา นันทสินธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ อ่วมชม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๖

เด็กหญิงสุมิตตรา กุฏมณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญชูวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงจิรายุ สุขมาก
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๑๙

เด็กชายพีรภาส ใจกล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ ภู่มีศีล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายธนากร บุญช่วย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๒

เด็กชายสุริยะ ท้าวจัตุรัส
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ เงินแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงเพชรตะวัน บัวอุไร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงนรินทร์ อินทร์สวาท
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๖

เด็กชายทินโชติ เนตรรุ่งเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แก่นนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๘

เด็กชายศุภกร ปานผิวแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายพงศกร บุญมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สำเนียงดี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายชัยมงคล ถินเซโปน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๓ เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์
คำบัญฑิตย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๔

เด็กหญิงกนกกร มิงขวัญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๕

เด็กหญิงจิรฐา กมลวัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๖

เด็กหญิงชลิดา ลำเลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงนภสร โพธิทา

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงบุญรัตน์ วงษ์ขวัญเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ กลัดตลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงสุธารินี อ่างยาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงณัฐหทัย รุ่งเรืองจุฑาวสุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงทิวาภร ใจเสือกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์กิตติสิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๕ เด็กหญิงประกายกานต์
สุ่มมาต

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๖

เด็กหญิงปยะธิดา ดาวมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี รุ่งสว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๘

เด็กหญิงศลิษา เกิดลาภ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๔๙

เด็กหญิงหทัยชนก รอดเพชร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงอัญชลี กันฉาย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๑

เด็กชายณัฐดนัย
เจริญอินทร์พรหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ อ๋องสุทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๓

เด็กหญิงกัญญา เซียงหลิว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๔

เด็กหญิงณัฎฐา ตุ่นยิม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ สังข์รอด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เสียงแหลม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงบุศรา บูชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงพลอย อินแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงอธิตพร ศรีหรัง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงอธิมา สามา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๑

เด็กหญิงกชกร พงศาวลีนุกูลกิจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงปุณยวีย์ ใจเก่งกาจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๓

เด็กหญิงวิชิตา ทัศนะเจรริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายโกเมษ ทัศน์เอียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงปนแก้ว เรืองขจร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงสิรีธร เสียงแจ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๗

เด็กชายธณรัฐ อินทองน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงนภาเพ็ญ จอมคีรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงมัสวี ใจโต
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงศิวภรณ์ ชาวตาก้อง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๑

เด็กชายทักษิณ น้อยเลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงอทิตยา ช่างกลึงกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายภัทร์ภวินท์ วรรณคุณานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ กมลสัจจะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงอรชพร ปานอำพันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงกฤตพร จรูญรุ่ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ อ่อนสอาด

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๘

นายพัฒนพนธ์ ศรีแตงอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายสุรชัย เกิดศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ อริกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๑

นางสาวกิงแก้ว

่

ศรีทองดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๒

นางสาววาสนา นักจะเข้
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงณตวรรณ มัญญะลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงนริศรา เพ็ชรชูดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๕

นายกฤษกร ภาโนมัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๖

นางสาวอังคณา ทองดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๗

นางสาวญาโนทัย โฉมฉิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๘

นายพรชัย จันมิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๘๙

นางสาวเมทินี นาคสดศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๐
นายกิตติศักดิ

์

ใจกล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๑

นายธนวัฒน์ เครือผือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๒

นายธนาคาร ชาติกานนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๓

นายสุภัทรชัย จันทร์แก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๔

นางสาววิภารัตน์ โพธิไพจิต

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๕

นางสาววราภรณ์ สร้อยแสงจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงมลฤดี อิมสำราญ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๗

นายชาคริส เคนประจง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายสุเมธ แก้วไพรชัฎ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายณัฐดนัย บำรุงเวช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายภานุพงษ์ พานทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ มนต์ประสิทธิชัย

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๒
นางสาวณัฐวรา ส่องสว่าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สุรีย์แสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงอรพรรณ มณีผ่อง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงรัตนภรณ์ เสือรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงมาริษา ตรรกสิริทรัพย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงพรทิพย์ สุริยะนากาศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงณัชชา ลำเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงแสงรวี เสนาะดนตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงสุวิภา สุนทรวิภาค

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงจิรพร มาอ้วน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงสริตา รัศมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ นุชสงดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงณัฐชา วัชชวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงปภาอร นวลดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงสุชาดา ฉิมวิเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงนวรัตน์ บูชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงพงศ์สุภา อ่วมดีเจียม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

สองพีน้อง

่

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายอนุสิทธ์ มาลัยนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน อัมพวัน  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายสุธารัช คชวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คนงานดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายอภิราช กาดทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๓

เด็กชายเตมีย์ ใจเก่งดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายอนันดา ท้วมขำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นาคดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๖

เด็กหญิงมาริตา ทองเชือ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๗

เด็กหญิงสุวัจนี เอียมผิว

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๘

เด็กหญิงภูสุดา คำสอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงสาวิกา ศรีเสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงอนันธิยา นุสีวอ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงอภิสรา อริกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงประภัสสร ติเยาว์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายณภัทร สุขเกษม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๔

เด็กชายณัฐภูมิ พิมพ์บอลล์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายพลาธิป อูปแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายโสภณ พันโห้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๗

เด็กหญิงกุลวดี วงษ์ทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปนเวหา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงชิดชนก เนาวะราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงปณฑิตา สมานกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงปาจรีย์ แสงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงเปมิกา หอมมาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงสาธิตา แสงหิรัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ สุภาพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงศุภกานต์ ใจตรง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๖

เด็กชายมานิตย์ เม่นหรุ่ม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ ยอดดำเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๘

เด็กหญิงลินดา สำเภาทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๔๙

เด็กชายธนธรณ์ ทองฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายปรารวัฒน์ แก้วพันศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายฉัตรชัย พลชัยสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๒

เด็กชายวชิรวิทย์ อ่อนวรรณา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปอมพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล ประทุมชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๕

เด็กหญิงชลาสินธุ์ บุญประกอบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๖

เด็กหญิงปณิตา กรส่งแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายอรรถชัย กลินคำดี

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๘

เด็กหญิงวรัญญา แผนสมบูรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายวรพัฒน์ โพธิพันธ์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายพนมพร ขอห้อมกลาง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายยิงยศ

่

น้อยมณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายอนุชา เขาแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายเจษฎาพร ช่างไม้งาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วบัวดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายขวัญชัย นุ่มพันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ กรรณเทพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายสันติ พูลน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๘

เด็กชายอธิกุล ช่างเรือนกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายนนทวัฒน์ สายสอิง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายธนสาร คนงานดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายพงศกร ฉิมวัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายธนากร แก้วชัยภูมิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี ขุนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายพงศ์พัฒน์ พันตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรัทธานนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ลิอุบล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายนภัสกร สีครามน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายทักษ์ดนัย มีใจซือ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๗๙

เด็กหญิงศิริมา ไทยเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายธนากร อ่วมชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงขวัญสุมา บองเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงปานปรียา ประจำเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๓

เด็กชายณัฐพล สีขวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๔

เด็กชายธนพล เลิศปาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๕

เด็กชายหนึง

่

พม่า
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๗

เด็กชายนราธิป เนืองภิรมย์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายไกรลาศ ขันทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายวัชรากร ไตรทองอยู่
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายภาณุทัต พุ่มศรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายธนภูมิ กลินหอม

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงสาวิตรี ส่งอิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงอรปรียา ทองดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชาวบ้านใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงเสาวภา ผิวเผือด
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงปนมุกข์ จันทร์เพ็ญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงเบญจพร รอดเพชร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงเกศกนก โสภี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๗๙๙

เด็กหญิงสิริการ สุกรีวนัฏ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายคมกฤษ สายบัว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายภูวเนศวร์ วิเศษอนุพงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายสุภรานนท์ เซียงฉิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายพิเชษฐ์ ประยูรวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายธนทัต จักร์เพ็ชร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงวราลักษณ์ จันทร์แจ่ม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายหรรษา ผลอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงพิยดา ชัยณรงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ่อนดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงสายชล ขวามาตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายธีรพล ไหวไว

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๑

เด็กชายธีรภัทร ไหวไว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทังคำ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๓

เด็กชายราชันย์ ยากลินหอม

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๔

เด็กชายอภิชาติ พุ่มอรุณ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๕

เด็กชายอนุชิต ยอดสมใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงจิตตราพร ไตรทองอยู่
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๗

เด็กหญิงวรัญญา รุจิรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงสุธาสินี ชาวบ้านใหม่
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๑๙

เด็กชายวรวุฒิ วังปา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายภาณุพงศ์ หนูอ้น

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๑

เด็กชายรชต ทองเหลียว

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๒

เด็กชายสหรัฐ สีมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงบุญญานุช หนูอ้น
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงปอฝาย นามสุโพธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วษาสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๖

เด็กหญิงสกาวรัตน์ รัศมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายอานนท์ บุญประสารฤทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๘

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ ยิมประเสริฐ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๒๙

เด็กหญิงมัลลิกา ถีระวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงณัฏฐ์สินี หลิมย่านกวย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๑

เด็กหญิงณัฐกมล สีทองวัฒนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๒

เด็กหญิงสุภัทรตา ใจแข็งดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๓

เด็กหญิงพิชาดา ศรีสุพรรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๔

เด็กหญิงพิชชารัช วงษ์บัวงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กำปน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา นกดำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๗

เด็กหญิงปทุมเพชร ทองถนอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๘

เด็กหญิงพัชร์พิดา พวงวรินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงสุชาวดี พุทธเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงฑาริกา โกมลสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงอาภัสรา ลีจ้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๒

เด็กหญิงชยานันท์ บูชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงอภิชญา ทองคำดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงศุภิสรา สร้อยสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงลดาวรรณ ขาวประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงนภัสสร บุญประทุ่ม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๗

เด็กหญิงนงนภัส กระดีทอง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงกชกร ไทยงามศิลป
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงปาลิตา ชูดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ประทับสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงนงศ์ณพัชร์ ผิวอ่อนดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วันดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๓

เด็กชายอภินันท์ สัตบุษย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๔

เด็กชายนำพุ สายลือนาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายปฏิมากร สะตะโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๖

เด็กชายชนวีร์ จิตโคกกรวด
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายเมธิชัย อ่อนดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายอภิรุทธ์ สัตบุษย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๕๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ปานคำราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายสราวุฒิ ไทรน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงวรรณนิษา โรคน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา บัวดารา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงรันญาดา ศรีรุ่งเรือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงธนัชพร นวลยนต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงธมลวรรณ เกตุอุบล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงอารดา โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงพัชราภา แสงยนต์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงกุญชร กนกเลิศฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงเขมิกา คล่องใจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงอันดา กอทอง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

โพธิอ้น

์

 

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงอรญา ศรีธราภัค
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา คำศรีจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงชาลิตา เงินประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สำเภาทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงปยาพัชร พลาน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๖

เด็กชายปภัสศักดิ

์

สังข์เทศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๗

เด็กชายธนพล คุ้มเสถียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงภัราวดี เข็มเพ็ชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายวราดร เอกจีน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายกิตติธัช เกิดลาภี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๑

เด็กหญิงวริทธิฐา

์

นรินทร์กุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงกนกพร เม่นคล้าย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงพรชิตา โก๊ะขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๔

เด็กชายสิทธิภาค กงจักร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๕

เด็กหญิงนลินนิภา ประทุมแมน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๖

เด็กหญิงวิรัลพัชร ศาลางาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงปทมา ปองปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โพธิศรี

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดลำพระยา  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๘๙

เด็กชายธีรภัตร์ มุ่งเย็นกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายธรรมวิทย์ เตียเย้

้

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายเมษา ปานเพ็ชร
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๒

เด็กชายธีรภัทร ชูเชิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายอธิป อองตันทัย
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายฐิติภัทร สุวรรณเศวตร์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์แก้ว
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๖

เด็กหญิงจิรัชญา สว่างศรี
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงกรกนก เกิดภาษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงพรวิลัย อินทมาสน์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๘๙๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ (ไม่มีนามสกุล)
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงกนกพร ทับทิมเจือ

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีโชติช่วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงวิรัญดา ผลวงษ์

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงชาลิสา โพถิน

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงปภัสรา กล้าหาญ

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายภัทรพันธ์ ศรีเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายโภคิน อิทธิวรชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายธีรัตม์ จันทวาส

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายธีรเดช คงสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายปยวัฒน์ สว่างศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ ก้านอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๑

นายเควิน วอล์สตรอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๒

เด็กชายคริสเตียน วอล์สตรอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงกรกนก แก้วเขียว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงปรียานุช จันทร์นุ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงอนุสรา เถือนสวัสดิ

่ ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา ฉายอรุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๗

เด็กหญิงเสาวรส โพธิทอง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๘

เด็กหญิงวริศรา จันทร์งาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายธีรพล สว่างศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายชูเกียรติ รอดทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงนัฐธิตา เงินประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๒

เด็กหญิงอรัญญา โพธิสุวรรณ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายนิธิกร สว่างศรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายเสกฐวุฒิ การภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๑ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๕

เด็กหญิงประภัสสร แตงโสภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๖

เด็กหญิงอริสรา ตุ้มคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๗

เด็กหญิงศรุตา อนันต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๘ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
อันสวัสดิ

้ ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายณัฐวัตร โพธิศรี

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๑

เด็กชายธนพล มีมา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ฤทธิสะอาด

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๓

เด็กชายอริญชย์ ดาวเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๔

เด็กชายธีรยุทธ ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายธนธรณ์ อู่สุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๖

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ภู่ประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๗

เด็กหญิงชนิกานต์ อู่อรุณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๘

เด็กหญิงนันทศิริ พุ่มบุญมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๓๙

เด็กหญิงมณฑิดา โพธิหอม

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงอชิรญา เพชรสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา วงระคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร แสงสุริยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เข็มเพ็ชร
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายวริทธินันท์

์

เพ็ชรผล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๕

เด็กชายกิตติธัช ชูเชิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงภาพิมล โคกมณี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๗

เด็กชายพชร พลายละหาร
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๘

เด็กชายนิพล ร่มโพธิชี

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ธัญญเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงเอมยุพา บานไม่รู้โรย

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงวรัญญา คำหอม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายณัฐพล ร่มโพธิชี

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายนพรัตน์ สว่างศรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เจตนเสน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ พลายละหาร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นนทบุญ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทิพย์สังวาลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงกัลยลักษณ์ วงษ์สุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๕๙

เด็กหญิงจณิสตา อินทรประเสริฐ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๒ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงนรินทร กล้าหาญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ นูมหันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๒

เด็กหญิงภัศรา มีจันทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงอรนุช ภูมิชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงณัฐชนัน คุ่ยจาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดอกไผ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ลาดสิงห์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ มะกรูดอินทร์
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๗

เด็กชายธนโชติ รักสอาด
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๘

เด็กชายรัชศิลป สุวรรณประทีป
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วสีงาม
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายอนุสรณ์ วรรณมุข ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ขวัญมอม
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงพรพิมล อินทะเสย์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๓

เด็กหญิงอภิลัยพร ธงฉัตร
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงกมลชนก คล้ายบวร
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๕

เด็กหญิงสริตา เกตุวงษ์
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๖

เด็กหญิงโชติกา ประกอบกิจ
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วิเชียร

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หมืนจบ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงญัฏฐณิชา คุ้มเขต ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายอรรถพล แน่นหนา

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายจีรภัทร จำปาเงิน
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ บำรุงวงษ์

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๓

เด็กชายภูวนัย ประทุมทอง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายจิรพัส แสนนำเทียง

่

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๕

เด็กชายกิตติธัช พงษ์ดี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรืองทอง
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงศรัญญาวดี เหมือนใจ
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๘

เด็กหญิงจิดาภา หมืนราษฎร์

่

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงพรรัมภา ฉายอรุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์ ฉายอรุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สีใส ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๒

เด็กหญิงกิตติมา อ่อนสำราญ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เถือนน้อย

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๔

เด็กชายกฤษดา มณฑา
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๓ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กรีสวัสดิ

์

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๖

เด็กหญิงสุนิสา แซ่ตัน
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๗

เด็กหญิงวรรณวิศา เชียงพา
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ยังวิจิตร
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๔๙๙๙

เด็กหญิงวรรณภา มโหฬาร ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีสำอางค์

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงกิตติยา ช้างโต

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงมธุรดา บุญเกิด

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา โคตรสมบัติ

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงอัจฉราวดี ฤกษ์ยินดี ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงอัยรดา สกุลอินทร์

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงอารยา วงษา

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายจิรเมธ สุขสำราญ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงวรรณษา พิมพ์พวง

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงวันทนา ผิวเอียม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางพิมพ์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แจ่มแจ้ง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัลลังก์ วัดบัลลังก์  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายณัฐดนัย แก้วเข้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายณัฐลักษณ์ ม่วงศิริ

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายต้นกล้า อินทร์สุข

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายนันทพงศ์ กลินเสียงดี

่

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีน้อยเมือง
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายสุวิจักขณ์ แก้วเรือง

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายบดิสรณ์ วันศรี

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายพัฐพงษ์ คำหอม

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายภาณุพัฒน์ จันทร์เสวก

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทีเทศ

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายเอกมงคล ห้วยหงษ์ทอง

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายชัชวาล คำแดง

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ นามวาท

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย โอภาสสุริยัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงครองขวัญ แก้วเข้ม

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงณัฐกมล จงอารยะปญญา ๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๗ เด็กหญิงพัฒน์ธนสรณ์
กัลวงษ์

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา นิธิกุลธนสิทธิ

์

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงนิดา จันทร์เสวก

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๔ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงภัทราวรรณ พลเสน

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงสุพิชญา ปนสกุล

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงจิดาภา

โค้วอุดมประเสริฐ ๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงจิราพัชร มาลัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงชลันทร จิรัสย์ชัยกุล

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงณัฐฐีนี ทองโสภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงสุพัฒตรา ปานทสูตร

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงฐิติมา โลหะการก ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงปณฑิตา สุธีกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงมานัสนันท์ พานิช ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงสุวภัทร วัชระ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงสุภานัน วัชระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีเมือง

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายเกียรติภูมิ เปรมปรีดา

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายธนัตพล แตงทอง

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงนิยาพร พันธ์วงษ์ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงณัชชา ธัญญเจริญ

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงอมราพร ออ้ภูมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายกฤษฎา ช่อผกา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายบุรินทร์ สืบพลาย

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายภมรเทพ จึนขี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายมีชัย เมฆสวรรค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายเธียรวิชญ์ ขันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายสหาย จันทร์แก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงรวมพร รวมทวี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงนัฐฐาภรณ์ อ่อนวิมล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงเกร็ดพลอย สรไกร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุนทร

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงพรรณนิภา นำดอกไม้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายณัฐศักดิ

์

สุริวัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายนที ทองเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายสมพร อู่สุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเขียว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุบล

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงธนัชญา ภูฆัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายธิปไตย ภูฆัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงชลธิชา ทัดเกษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงวิชญาดา เมฆฉาย ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูฆัง

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงวรรณวิภา บรรจง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงศิริอักษรา ศรีเหรา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เสียงลำเลิศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายนัฐพล จงใจรัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายชาคริต ล่านาลาว ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มีโต
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายธนกฤต ใจแก้ว ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายธีรเมธ เทพณรงค์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายมานะชัย จีนจันทร์

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงอาทิตา เจียงวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงปุณยาพร สุคนธสุขกุล

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายภูริภัทร์ คมขำ

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายกฤษณะ จีนกระจัน

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงมลิวัลย์ คอนหาญ

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายถาวร แดงซิว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีเหรา

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงอรทัย พาสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงกุลณัฐ มะลิวงศ์

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงกรองแก้ว หงส์เวียงจันทร์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายวันทวุฒิ มณีอินทร์

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงณัฐลดา หวีงาม

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงศศิธร ขุนบูรณ์

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงนันทกานต์ วรปญญานันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงนิภาพร ศรีทองคูณ

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายจรูญโรจน์ แปนสุวรรณ

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายดุษฎี พักเรือนดี ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงสุภัค ปทุมสูตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงกนกกาญน์ บุญโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงสุพรรณี สืบศักดิ

์

๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองสุก ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงณัฏฐา ทองยิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ห้วยกระเจา

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงปนัดดา ทองทิพย์

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๒
นางสาวรุ่งนภา ใจดี

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๓
นางสาวสุวรรณี ก้องเกียรติคุณ

๒๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๔
นางสาวสายฝน หงษ์โต

๓๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๕
นายเชิดชัย ศรีภุมมา ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๖
นายชนาธิป อบมาสุ่ย ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๗
นางสาวณิชาภัทร อบมาสุ่ย

๑๑/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๘
นายธนบดินทร์ อินทจักร

๑๐/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๐๙
นายศุภโชค เปยมปติวงศ์ ๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๐
นางปรัสรา เนียมแก้ว ๘/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๑

นายสุทธิพงษ์ คล้ายทอง

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๒

นางสาวพรทิมา รุ่งเร่
๑๙/๕/๒๕๓๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๓

นางสาวมัลลิกา เปรมปรีดิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๔

นายสหรัถ ลาพิมล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๕

นายสามิต สิทธิเดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๖

นางสาวกมลทิพย์ กรัดเฉยดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๗

นางสาวชนิสรา อินทร์อร่าม
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๘

นางสาวพัชรินทร์ สุนันทรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๑๙

นางสาวเวณิกา กาญจนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๐
นางสาวแก้วนภา อิเพชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๑

นางสาวณัฐฐินันท์ คนสะอาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๒

นางสาวศิริพร เพชรสะแก
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๓

นางสาวอทิตยา บุญชู
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๔

นางสาวเกสร รัตนปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๕

นางสาวมิงกมล

่

คนบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๖

นางสาวศศิธร ไวธัญกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๗

นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๘

นางสาวเมธาวี เล้าอรุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๒๙

นางสาวสุนิดา สุดใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๐
นายเกรียงไกร แบ่งเพชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๑

นายธิติ ถนอมศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๒

นายบุญญฤทธิ

์

วู้ชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๓

นางสาวภัชรินทร์ ศรึภุมมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๔

นางสาวดวงกมล เรือนเพ็ชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๕

นางสาวสุดารัตน์ วิจิตธำรงศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๖

นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๗

นางสาวอินทุกานต์ เมืองนก
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๘

นางสาวณัฐชา กากี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๓๙

นางสาวศิริวรรณ โคกคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๐
นางสาวพิกุล วิณกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๑

นายภานุรุจ เชิงฉลาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๒

นายจักรกริช แสงจักร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๓

นายรุ่งโรจน์ จันชะลำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๔

เด็กหญิงปรวรรณ อุ่มรูปงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วบัวดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ อ๊อดยาดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงวราพร ยอยรู้รอบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๘

เด็กหญิงศรัญญ่า บุญเสียงเพราะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ภู่พุ่มศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงสโรชา สุขใส

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๑

เด็กหญิงศรินยา บัวแก้วดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๒

เด็กชายปญญา งอนสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๓

นายอภิสิทธิ

์

ผ่องโชค
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๔

นายสหรัฐ แซ่ล้อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๕

เด็กชายเจษฎา พูลกำลัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๖

นางสาวทิพวรรณ พรมชะนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๗

นายธีรภัทร เอียมละออ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๘

นางสาวเสาวนีย์ จุลมณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๕๙

นางสาวต้องใจ กรุตประพันธุ์
๑๒/๖/๒๕๒๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๐
นางสาวรุจา ศุภมานพ

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๑

เด็กชายณภัทร พากเพรียร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๒

เด็กชายศุทธวีร์ ย้อนใจทัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธิติมาธัญญากุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ มะณี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงพรนภา วรรณถิรหงส์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงพลอยเพชร ศรีภุมมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงพิลิสา บุญมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๘

เด็กหญิงสุรัสวดี มีจันเพชร

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๖๙

เด็กหญิงปยะธิดา สระศีรีสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงชนิดา ทับมี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๑

เด็กชายสันติ สิงห์ลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๒

เด็กหญิงกานดา ทรงทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๓

เด็กหญิงศรัญญา เอกปชชา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายภัควัฒน์ นามหนองอ้อ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 ปญจมิตรชลิตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๕

นายธนาคิม พ่อค้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๖

นายยุทธนา จันทร์รัตนาพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๗

นางสาววาสนา ผิวผ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงหิรัญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดำเล็ก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายบอย กาญจนพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๑

เด็กชายณัฐพล ภิรมย์พงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๒

นายออมทรัพย์ ไทรเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๓

เด็กชายธนพล นามวิจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงศิริภัทร แสนแหล่
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ไกรทาสี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สาระสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๗

เด็กชายราเชนทร์ เอกปชชา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๘

เด็กหญิงธันยาภรณ์ แก้วบัวดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงอริษา มาจิตตะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายพัชรพล แก้วบัวดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๑

เด็กหญิงชุติมา น้อยสมวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุขสำราญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายพีรณัฐ จันทร์รัตนาพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๔

เด็กชายรพีภัทร มีประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๕

เด็กชายขวัญชัย โสไกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๖

เด็กชายอภินันท์ มณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงจิราพร ประเสริฐศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๘ เด็กหญิงกัญญาพรรณ
โสไกร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๑๙๙

เด็กหญิงพัชรีย์ สามงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงเพชรลดา สระศรีสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงนุสรา ภิรมย์สด

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงนำเพชร แสงพลอย

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายฉัตรชัย สวนมา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายวรายุทธ์ แก้วบัวดี

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๙ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายสุภชัย หล่อคำ

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงกนกพร แซ่เตียว ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงประณีต ชังเรือนกุล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงศศิธร เลียนเพชร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ กองม่วง ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงปภัสสร ใจบุญ

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายพัทสราวุทธ เทียนไชย

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายอองรี ต่ายทอง
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๓

เด็กชายปกรณ์พศ อุ่นเพชร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๔

เด็กหญิงวิชิตา บองเพชร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๕

เด็กชายศิลปชัย สวยดูดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๖

เด็กชายเนติพงษ์ ผิวสงคราม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายพิษณุ เปาพันธุ์ดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายณัฐนนท์ แร่เพชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๑๙

เด็กชายจักรี กำคนตรง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงอุทัย ยอยรู้รอบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ หลักเพชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๒

เด็กหญิงปณฑิตา แก้วตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ หมันกิจ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงจันทกานต์ โตอุ่นทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๕

เด็กหญิงจันทกานต์ มัทธยาต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ แตงสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา โตอุ่นทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๘

เด็กหญิงชนาภา นวนพิจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๒๙

เด็กชายเพชรรัตน์ คำแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายเจษฏา สุวรรณดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๑

เด็กชายภาณุพงศ์ พันธุ์รู้ดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๒

เด็กชายปาฏิหาร เหิมใจหาญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงศุภวรรณ สวยดูดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๔

เด็กหญิงชฎาทิพย์ สิงห์ชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา แลเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา บุญมีรัก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๗

เด็กชายสัณหวัช แก้วบัวดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๘

เด็กหญิงนันทิดา พันธุ์รู้ดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๓๙

เด็กชายภาคภูมิ สุดใจ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๐ / ๒๐๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายธราดล พูลเงิน

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีถัน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายปยพัทธ์ กลินอัปสร

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงพรสุดา มากระจัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ผ่านพบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๖

เด็กหญิงสินนภา แสนแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายมานิตย์ จันทรนาลาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิศรีทอง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๔๙

เด็กชายสุรเชษฎ์ แสงทองดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายศุภกร สิทธิเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา คงหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงศุภมาศ ชูศรีจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๓

เด็กชายกล้าณรงค์ ชัยทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บริสุทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๕

เด็กชายธนาคิม คล้ายอุบล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ชุ่มภู่
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายนฤเบศ นกขวัญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๘

เด็กชายวัศพล จรบุรมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๕๙

เด็กหญิงสุนิชา แว่นศรีลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รักอู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๑

เด็กหญิงบุญธิดา มีไปล่
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๒

เด็กหญิงฐิตา พูดสงคราม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงณัฐพร พิทักษ์วงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร เอียมอ่อนตา

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สีสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๖

เด็กหญิงอริสา แผนสมบูรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๗

เด็กหญิงธิดา สืบดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๘

เด็กชายพชรพล มอญงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๖๙

เด็กชายฐานุกูล ตาลเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีทองกูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๑

เด็กหญิงสุทธิชา โพธิทอง

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงจตุพร หอมกระแจะ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงวรรณรดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๔

เด็กหญิงสุชาดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงขจรพรรณ หุ่นประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๖

เด็กหญิงวรกานต์ ชัยศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจซือ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๘

เด็กหญิงมลฤดี หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ รักราษฎร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงวิภาริดา กำลังดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๑

เด็กชายก้องภพ ภูมิมาโนช
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๒

เด็กหญิงประวีณา ราชเดโช
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายอนาวิน พรมสันต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายปาราเมศ ฤาษี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๕

เด็กชายพีรดนย์ พรมดอนคา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายณัชพล หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายนิมิตร ศรีโปดก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

กุลมุติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ประทุมมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายเมธิส สอดศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๑

เด็กหญิงอารี หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๒

เด็กหญิงโยธกา ดวนสูง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๓

เด็กชายอภินัทธ์ คำไพเราะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๔

เด็กชายกฤษดา พลอยงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงเงิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงภัทราพร โคตรวัฒน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๗

เด็กชายธัญเทพ ศรีเหรา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๘

เด็กชายธุวพัส พัดเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา สาระวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา สุดใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายจารุวิทย์ กลันสวน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองละคร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ยศวิชัย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ เพชรทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายฉันทวัฒน์ ทรัพย์อุดมสุข

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายวงศกร การะวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงกิตติมา ศิลาดี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงวัชราภร บุญรอด

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายวงศ์ธวรรธน์ แก้วอินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๒ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายยอด ดวงกลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๑

เด็กชายธีรนัย รักราษฎร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๒

เด็กหญิงปณิดา ไตรรุ่ง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงเกศริน ศรีทองกูล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๔

เด็กหญิงปรางปรียา วงษ์สุวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๕

เด็กชายกิติติพงษ์

์

พรมดอนคา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๖

เด็กชายวิรุฬห์ พู่พงษ์พันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๗

เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ มาตรวิจิตร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๘

เด็กหญิงบุญญิสา ศรีภุมมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายณัฐิวุฒิ นนท์ช้าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงณัฐพร เพ็ญรุ่งเรือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เปรมปรีดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือทอง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายกันตพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๔

เด็กหญิงลักษิกา ชูสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ คลังเขียว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายพศิน
ดินประเสริฐสัตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๗

เด็กหญิงแพรชมพู สุขอร่าม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ สมิงนคร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๒๙

เด็กชายบวรวิทย์ ทองไพวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงวรัทยา แก้วเทพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงฉันท์สินี นาคทองอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๒

เด็กชายจักรวรรดิ

์

ทองคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประเสริฐสุโข
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๔

เด็กหญิงชาลิสา โภคา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๕

เด็กชายอัครชา ทองบ้านโข้ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๖

เด็กหญิงภณิดา เณรจาที
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๗

เด็กชายอนันตบูรณ์ พลพวก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๘

เด็กหญิงกชกร สุวรรณดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงบุญยศิริ มณีกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงกตัญชลี อิบางมณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วบัวดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีเมฆ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๓

เด็กหญิงศิรินธร พระอู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๔

เด็กหญิงรินรดา จงไพบูลย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๓ / ๒๐๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๕

เด็กหญิงชลิตา ทองอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงศุภภิลักษณ์ มีเนตรทิพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๗

เด็กชายสุรวีร์ ศรีเหรา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงอรปรียา วงษ์กรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๔๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุ่นตาดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ โสมภีร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงปพิชญา อินทร์สุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ช่างเกวียนดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๓

เด็กชายอนันตพล พรมชนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๔

เด็กหญิงปยะพัทธ์ สุภโลจะณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๕

เด็กหญิงศรินทิพย์ นาคถนอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายภูชนะ ศิริเวช
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๗

เด็กหญิงอรุษา อินกกผึง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๘

เด็กหญิงอริษา อินกกผึง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๕๙

เด็กหญิงสริตา ยิมเลียง

้ ้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงศศิธร ทองแคล้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๑

เด็กหญิงณิชา ธรรมจง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๒

เด็กหญิงเกวลิน สระทองลอย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๓

เด็กหญิงจุฑาทิพ สุขนิยม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๔

เด็กชายนรเศรษ นกดำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๕

เด็กหญิงอาริยา ภูฆัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๖

เด็กชายโชคชัย พลสงัด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๗

เด็กหญิงศิรินดา วรวัฒนานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๘

เด็กชายธีรไนย แผนสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๖๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ มากสมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายธนโชติ พลอยเลียง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๑

เด็กหญิงสไบทิพย์ รอดมาลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนจุ้ย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๓

เด็กหญิงศรีกัญญา ลิลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงพัชรีพร ทองศิลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๕

เด็กชายเขมทัต รืนสำลี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงเจณิตา ยอดตลาด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๗

เด็กหญิงญาณิศา อินอำนวย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๘

เด็กชายศักดา นมนาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงปณัฐฌา บุญวานิชย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๔ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงชนิกา ชูเชิดมงคลกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงสุจินันท์ เอกปจชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๒

เด็กชายจักรภัทร แสงอรุณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๓

เด็กชายทินภัทร บุญมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายธรรมะ สมบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๕

เด็กชายธนัชย์ ปนทองคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ปองกัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายก้องเกียรติ ยิมเลียง

้ ้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๘๙

เด็กหญิงลลิตภัทร์ จันสิงคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ตรวจมรรคา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงสุณัฐา คู่บุญประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๒

เด็กหญิงพิชญาภา พลายพูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายเพ็ชรกล้า เกียงวรางกูร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๔

เด็กชายบุณวัชร คู่บุญประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๕

เด็กหญิงปวีณา แผนสมบูรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ศรียะภูมิ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๗

เด็กชายธนบูลย์ สาระศาลิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๘

เด็กชายธนกฤต เพ็ชรไม้
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงกัญญณิช ทองนุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายคุณากร อาจคงหาญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ จันทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อาจคงหาญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายธวัชชัย วงษ์เอก

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงวรัญญา เอมอุ่นจิต

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงนวลปราง สุขสาเกษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงอุมากร มูลนามัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงนฤมล สุขสมนึก

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิงาม

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงเมษา วงพานิช

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงณัฐพร อินตรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๑

เด็กหญิงเบญญาภา มาตรไตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงกิตติญาพร เปรมไพศาล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๓

เด็กชายรพีภัทร พรมดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๔

เด็กชายวิทวัส สมศรีแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๕ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๕

เด็กหญิงณัฐติภรณ์ บุตรเต

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายหฤษฎ์ พุ่มใจดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา รอดโค
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน วัดคลองตัน  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อินหมอ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายชาคริน คงศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายนพรุจ ปทุมสูติ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงแก้วประยงค์

โสวัสสะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๒

เด็กหญิงธนพร จวงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายพีระพงษ์ ทองเนือแปด

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๔

เด็กหญิงวณิชญา วงษ์จาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปยะกมลนิรันดร์ ๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๖

เด็กชายพงษ์ธวิทย์ รอดหงษ์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายจักริน ทองสุขฐานิต
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงจันทิมา รัศมี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๒๙

เด็กชายเฉลียว เสือศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงโชติกา ดำรงฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๑

เด็กหญิงณัฐชา กลินอัปสร

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๒

เด็กชายณัฐภาส หล้าพรม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๓

เด็กชายธนาพร คงเปย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายธีรพงศ์ แสนชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๕

เด็กชายนันทภพ ดวงมาลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๖

เด็กหญิงพิชญาภา เหมลี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๗

เด็กชายภานุภาพ วุฒิสาหะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายมนัสวิน ประดิษฐ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ประสพพร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายวงศกร ยศไกร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๑

เด็กหญิงศุภิสรา สังข์รัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายสิรวัชญ์ ชูชีพ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๓

เด็กชายอังคาร เนียมสำฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๔

เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณธรพัส
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๕

เด็กหญิงวนิดา ศรีภุมมา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงกรนันท์ จิวัฒนไพบูลย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๘

เด็กชายจักริน ศรีเหรา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงจันทรกานต์ พัฒรักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๖ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายณภัทร วงศ์วิสิฐตระกูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายณัฎฐ์ คชภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๒

เด็กชายเดชสิทธิ

์

อาชีวเกษตรกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๓

เด็กชายตะวัน ผิวทองงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๔

เด็กหญิงธันวาณี เขียววิราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๕

เด็กชายปณณธร สุขเจริญนุกูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๖

เด็กหญิงปใหม่ ทองพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๗

เด็กหญิงวิภาดา ศรีเหรา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๘

เด็กหญิงวิรวรรณ บุญดอนไพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๕๙ เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์
มาวิมล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงศศิธร หอมสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๑

เด็กหญิงศุภจิต พันธุ์ทองดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๒

เด็กชายศุภณัฐ วงษ์ทองดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๓

เด็กหญิงสุพรทิพย์ พ่อนามแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๔

เด็กหญิงสุกฤตา คงสมจิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๕

เด็กชายสุวิทย์ ทองช่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๖

เด็กชายกรวิทย์ สุทธิสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๗

เด็กชายกันตินันท์ ศิริสมบัติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ มีสินธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๖๙

เด็กหญิงชลกร ใจชืน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงณกัญญา ปานดอนลาน

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๑

เด็กชายณภัทร แร่เพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๒

เด็กชายฐานพัฒน์ เข็มวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๓

เด็กหญิงธนัญญา วัฒนไกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๔

เด็กชายนำเพชร แหม่มเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๕

เด็กหญิงพัชชา เจียมบรรจง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์พันธ์คำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายภรัณยู คุรุสัมฤทธิชัย

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจยังยืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๗๙

เด็กหญิงลภัสรดา พากเพียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงวรธัญญา เอียมสุวรรณ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๑

เด็กหญิงสร้อยทอง ขุนไม้งาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายถิรวุฒิ แสงสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๓

เด็กชายอัษฎาวุธ กาญจนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๔

เด็กชายอานัส อารงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๕

เด็กชายเอกราช แสงอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๖

เด็กชายณัฐพล สิมลัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๗

เด็กหญิงฐิติญาดา แก้ววิชิต
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายกฤช โพธิทอง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายจักรภัทร โพธิเงิน

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ประนมพนธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาคร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วมณีโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๓

เด็กชายดนุสรณ์ สายเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงทักศิณาภรณ์

อ่อนอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๕

เด็กชายบุรินทร์พศ ศรีภุมมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๖

เด็กชายปรเมศวร์ จุ้ยบ้านภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๗

เด็กหญิงพิมพิกา แผนสมบูรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๘

เด็กชายพีระวัฒน์ ช่างเรือนกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๔๙๙

เด็กหญิงภัทรพร เปยสง่า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงรัชนี มีโก๋

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงวิภาพร โพธิเรือนดี

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายวรเชษฐ์ สอนรัมย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงศรัญญา มีสมบูรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ หมืนหาญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงอรธิดา ด้วงหลำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงอรพิณ ตังปรัชญานุรักษ์

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงดลกนก รวยเสิศดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงนุชจรี อินทรอำนวย

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงศิรินันท์ สว่างศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายธนธรณ์ รุ่งเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๑

เด็กหญิงศิรประภา สุริฉาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายศุภเชษฐ์ มากบาง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๓

เด็กหญิงนัทธ์หทัย เม่งฮี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๔

เด็กชายวรเมธ เทียงตรง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๕

เด็กชายธีรพงษ์ หลวงสนาม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ เปยมสาคร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๗

เด็กหญิงปาณิสรา บุตรพา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงรุจิษยา แก้วบัวดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๑๙

เด็กหญิงญาณิศา รักน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายพิทักษ์ มณีวิหค

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๑

เด็กชายณัฐพล กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๓

เด็กชายภัทรกฤตย์ คล้ายสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เกตุมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๕

เด็กชายสรยุทธ แซ่ลิม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๖

เด็กชายชาคริต สุวรรณดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายปณตกร โสดามุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๘

เด็กชายสืบศักดิ

์

บุญสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๒๙

เด็กชายภูวิศ อ๊อกศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายธวัชชัย ศรีโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายอนัส ชูอาษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายณัฐอนัน เทพประเทียน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๓

เด็กชายประทีป มากสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงวรัญญา แก้วสระแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงรินรดา เจริญผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงพิชชาอร สังศิลชัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๗

เด็กหญิงธนาวดี คนบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๘

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

ศรีเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๓๙

เด็กชายเจษฎางค์ มีศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงสุธาสินี อาจคงหาญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ห้วยกระเจา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สำแดงเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๓

เด็กชายสหรัถ ศรีจันทร์อินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๔

เด็กหญิงพรรณพัชร ศรีคำแหง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๕

เด็กหญิงพรพิมล ทองเชือ

้

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๖

เด็กชายศิวกร ทองเหม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ มาโสมพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงเมธปยา อาจคงหาญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๔๙

เด็กหญิงศรันยา ลีสุขสาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงสุจิตตา

ิ

ทองไพรวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงลลดา เมธาอธิโชค
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงกฤษวริณญา บุญเสริม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๓

เด็กชายอัครวุฒิ สถาปตานนท์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๔

เด็กชายภูธเนศ ศรีคำแหง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๕

เด็กหญิงธนวรรณ อยู่ฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายเมธี ลิมสงวน

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๗

เด็กหญิงสโรชา ปราณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมชืน

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายจตุภัทร พ่อค้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงวัลลิสา สวยดูดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ โอบอ้อม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๒

เด็กหญิงกนกกร สระกกแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๓

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์เสวก
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายตุลา หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๕

เด็กชายเจษฎา โพธิสว่าง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๖

เด็กชายธีรภาคย์ พงษ์พยัคเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ ทับทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายวีรภัทร์ ทองดีปพนรัชต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๖๙

เด็กชายอโณทัย สุนันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงภัทรภร พิมมาลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๑

เด็กชายปรเมษฐ ปนเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิลาดพร้าว

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๓

เด็กหญิงนุตประวีณ์ โพธิทอง

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงฟาใส สามสาลี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงณัฐกมล สาสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ผดุงนึก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๗

เด็กชายเอกนรินทร์ ปล้องน้อยวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๘

เด็กชายณภัทร คงสมจิตต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๗๙

เด็กชายพีรพล คล้ายสุบรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงณัฐกัญญา ห้อยมาลา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีภุมมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จวงสอน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๓

เด็กชายธนวรรธน์ วิเศษสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๔

เด็กชายธนากร ลอยแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๕

เด็กชายธีรภัทร พุ่มใจดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายนิติพัฒน์ พิชชากรพิริยะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๗

เด็กชายปณชัย ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๘

เด็กชายวันปฏิวัติ เนืองไชยยศ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี กุนาวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงณิชกานต์ พุ่มงาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๑

เด็กชายปฏิภาณ ปนกุมภีร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๒

เด็กชายวีระพัฒน์ ทองดีพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๓

เด็กชายพีรพัฒ เลพล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๔

เด็กชายปวริศ บุญเทียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๕

เด็กชายธนธรณ์ บานเย็น
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๖

เด็กชายธนวัต มนตรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงกชกร ฉิมวัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงณัฐพร แก้วบัวดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๕๙๙

เด็กหญิงนิภาภร สถาปตานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายวรากร หยงธีระกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายอดิศร ศรีบุญเพ็ง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สีนวล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายมโนชา พึงดำเนิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายอชิรวิทย์ ศรีออน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงปนแก้ว พันธ์จันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์อุดม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงสิรยากร สมศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงกชกร มังมี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงสิราลักษณ์ รอดจีน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายพฤกษา ใจปง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายจักรทิพย์ พันธ์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๒

เด็กชายวรภพ พลอยเกลียง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายวิษณุศักดิ

์

ปานเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๔

เด็กหญิงปนัดดา จินดาเวชช์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายนิตินัย เพ็ชรดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา มงคลทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๗

เด็กชายฉันทวัฒน์ ตาลเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๘

เด็กชายวรเมธ กันกง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ กุนทัศน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงรมย์ชลี ปานหว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงภัทรภร ชัยเวชสุนทร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายณภัทร กุนทัศน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๓

เด็กชายธันวา อยู่เอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๔

เด็กชายณัฐพล การะเวก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๕

เด็กหญิงศศิภา นามเสนาะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๖

เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิเชียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๗

เด็กชายณฐพร เผ่าพันธ์โพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๘

เด็กหญิงชลิดา ปนกุมภีร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายธนภัทร ปนกุมภีร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงวรณัน ปนกุมภีร์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๑

เด็กหญิงปภัสสร ศรีเหรา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายนิธิกานต์ นิยมพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๓

เด็กหญิงปริยา เรืองรังษี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๔

เด็กชายกฤษณะ สอนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๕

เด็กชายประพัทธ์ ขวัญดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๖

เด็กหญิงขวัญชนก อินทรมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายเจตพัฒน์ บุญเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปทุมสูตร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ซือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงอมราพร ชนะดี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายมหรรณพ มัฆมาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงปรารเมศิณีย์

กลินเกษร

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๓

เด็กหญิงกชกร วงษ์กัณหา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๔

เด็กชายชยานันท์ วิเศษสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แซ่อึง

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๖

เด็กชายกฤษฎา คำแดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไล้สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๘

เด็กชายธีวรา กลินคำหอม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๔๙

เด็กชายศุภณัฐ เอียมสอาด

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เหล่าสกุลสมบัติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๑

เด็กหญิงศรุดา พุ่มสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๒

เด็กชายนภัสดล มาพันศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๓

เด็กหญิงศรุตา เอียมสอาด

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายยุทธนา โพธิบางยาง

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๕

เด็กชายณฐพงศ์ พรหมประดิษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๖

เด็กหญิงภัสร์นันท์ ลาภศิริวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายธนากร แสงเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๘

เด็กหญิงคณิตา ไทยนวล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๕๙

เด็กหญิงปรายฟา โพธิศรีทอง

์

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงสุตราพรรณ รัตนปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๑

เด็กชายกนก อยู่เลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงเขมา แจ๊ดนาลาว
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๓

เด็กหญิงณวรา ทองใบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๔

เด็กชายธนภัทร สว่างแจ้ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๕

เด็กชายธนาคิม ลำเจียก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๖

เด็กชายบุญวัส แม่โพสพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๗

เด็กหญิงพชรพรรณ ยาดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๘

เด็กหญิงพัชรี วังกุ่ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๖๙

เด็กหญิงมาริสา ทองยิม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายรัฐกิจ ทองใบ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายวาที รักน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๓

เด็กหญิงสมัชญา รักอู่
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๕

เด็กหญิงครองขวัญ แสวงหา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๖

เด็กหญิงชัญญานุช บุญสุภาพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๗

เด็กชายปณณธร จิตใจฉำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๘

เด็กชายพงศ์อมร อ่อนดีกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๗๙

เด็กชายพนาพร แสนแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงพาณิภัค กาญจนากาจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๑

เด็กหญิงรัตนฤดี ไทรชมภู
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๒

เด็กชายธีรเทพ พูลเงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๓

เด็กชายศุภกฤต เทียนเหลือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๔

เด็กชายอนุชา ช้างเขียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๕

เด็กชายอภินันท์ กลินโฉม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๖

เด็กหญิงณัฐชา อาจคงหาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงบุญญารักษ์ คล้ายเชียงราก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๘

เด็กหญิงเบญจพร ศรีภุมมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๘๙

เด็กชายธนพล เปรมปรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงปลายฝน รัชตารมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงปาริชาต เสาคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๒

เด็กหญิงพัสลาพร พึงดำเนิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๓

เด็กชายนิธิกร แสงสว่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๔

เด็กชายภูชิต วงศ์วิสิฐตระกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา ชวนชม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ แผนสมบูรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๗

เด็กชายอนุชา ปกษ์กลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๘

เด็กหญิงจีระรัตน์ อ้นจีน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายภาคภูมิ จุ้ยบ้านภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายชนะชัย หว่างจ้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายรัศทนันท์ คลังนอก

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายเกรียงไกร ไกรงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงนัดดาอร ฟอนรำดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายภคภัทร ผิวอ่อนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงพิชชามญช์ โพธิประสาท

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่เล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เจดีย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงจิราพร สัจจสังข์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงปาวิตา เสร็จกิจดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงนริศรา เกตุแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๑

เด็กชายพายุ สุวณิชชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๒

เด็กหญิงวรดา ดอนไพรเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๓

เด็กหญิงปรีดารัตน์ ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๔

เด็กชายวาที แซ่โซว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๕

เด็กชายปริญญา สินธุยศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ซังยืนยง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๗

เด็กหญิงอรพินท์ บัวงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๘

เด็กหญิงปณณพร รักชือ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๑๙

เด็กชายพงศกร กลินอัปสร

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายสรยุทธ ปราณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๑

เด็กหญิงชนัฎดา เจริญปล้อง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๒

เด็กชายปกษมัน ศรีเหรา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๓

เด็กชายปุณณพจน์ อรุณแสงศิลป
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๔

เด็กชายปุณณพัฒน์ อรุณแสงศิลป
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๕

เด็กชายรหัทรพ เถาแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๖

เด็กชายศฤณฏวีร์ ทวีศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายสิรวิชญ์ สกุลมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๘

เด็กชายกิตติภณ เนตรเดชา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๒๙

เด็กชายธเนศ ทองศรีราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงปุณะญพร โพธิทอง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๑

เด็กชายพิสิฐพงศ์ บุญเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๒

เด็กชายพีรภัทร ใจหนักแน่น
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๓

เด็กชายดนุพร เมืองเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๔

เด็กหญิงขวัญธิดา แซ่ผ่าน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๕

เด็กชายภูธเนศ จันทวารีย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๖

เด็กชายภาคภูมิ เพ็ญจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๗

เด็กหญิงจอมขวัญ สมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา ใจดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๓๙

เด็กหญิงชมพูนุท เปรมจันทร์วงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายกฤษดา จันทร์โอ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๑

เด็กชายนิรุธ กัลณา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๒

เด็กชายสุทธิพัฒน์

์

ลาภศิริวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๓

เด็กหญิงนฤมล ทองวิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภู่ทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๕

เด็กหญิงปฐมพร ปนกุมภีร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๖

เด็กหญิงปริชญา โพธิศรีทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ โจมรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๘

เด็กหญิงฤดีพร -
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันกลัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงขนิตฐา ธรรมจาดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๑

เด็กชายกิตติชัย หงษ์ทองมอญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทรมณี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๓

เด็กชายพงศธร งามล้วน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๔

เด็กหญิงปาณิศา สุขสบาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๕

เด็กชายจักรภพ ตันยะสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๖

เด็กชายสมภพ ปนแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๗

เด็กหญิงศิริพร ภาโนมัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๘

เด็กชายนันทกร เจิรญมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๕๙

เด็กชายณัฐกานต์ ปรีสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายกรวิทย์ ชินศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๑

เด็กชายชัยนพัฒน์ จันทร์โชติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๒

เด็กชายจีรพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี บุญศรีทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๔

เด็กชายณัฐพร อินทร์อำไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๕

เด็กชายธนัญชัย รอดหงษ์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๖

เด็กหญิงปภัสสร วิเศษสิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงชุติมา อุ่นคณฑี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๘

เด็กหญิงทิพยรัตน์ กรรณเทพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๖๙

เด็กชายธนากร เพ็ชรแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงชาลิดา สนทาธร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๑

เด็กชายกรกฎ คุณะเสน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๒

เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วสุกใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงพิมพิกา ทองคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๔

เด็กชายภูริณัฐ ศิลทาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๕

เด็กชายธรากร โพธิเสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๖

เด็กชายสุพล ไชยวงษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๗

เด็กหญิงสิริวรรณ สัญยมนต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๘

เด็กชายวัฒนา บ่อทรัพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๗๙

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์
๕/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๐
นายวัชรินทร์ สดชืน

่

๘/๒/๒๕๒๖ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญทรง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๒

เด็กชายนพวรรณ สาเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๓

เด็กชายธณัฐนัน จันทร์ขาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๔

เด็กชายธีระชาติ สีเหลือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๕ เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์
อุโบสถ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๖

เด็กหญิงฐิติมา สีสัมพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๗

เด็กชายยศกร เปรมปรีดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๘

เด็กหญิงยอดกมล อภัยทนัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๘๙

เด็กชายภูเบศร์ ผ่องแผ้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงศิริกัลยา ชินศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วันดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๒

เด็กชายสิริวัฒน์ แซ่ใหล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๓

เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์หอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๔

เด็กชายธวัชชัย แขกชะวา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๕

เด็กชายกฤษฎา ครเอียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๖

เด็กชายภานุภัทร ช้างเขียว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายคมกฤช บุญมีขาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายนพดล ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๗๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉิมกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงจันทิมา แจ่มกระจ่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงพัชชาริกา ทองฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงพลอยชมพู โพธิศรีทอง

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงอรนิสา ตันสุวรรณรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงปุณยาพร มิตรมาก

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงณัฐจรินทร์ ลุมเพชร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงอรปรียา พันธ์ทองดี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายตะวัน ปานจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายชลากร แก้ววิชิต

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายพงศกร อินธิเสน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายประภัทร รักอู่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ชาติทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๒

เด็กหญิงเบญจพร พงษ์ดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงเปมิกา คล้ายกระแส
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงรสริน ตระกูลพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงประภัสสร เส้นเกษ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๖

เด็กชายธนากร แก้วเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๗

เด็กหญิงมาริษา กลีบทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๘

เด็กหญิงนันทิญา จันทร์สุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พลายด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงกมลพร แก้วสระแสน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๑

เด็กหญิงพิชญานัน สาสุข
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวผัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงกมลพรรณ เกษรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงบุญศิริ สระทองเตีย

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๖

เด็กชายธนภัทร คล้ายคลัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๗

เด็กหญิงเขมิกา แก้วกัณหา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๘

เด็กชายชวินบุตร นนท์เต
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ชิณพรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงขวัญข้าว เอียมสีใส

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๑

เด็กชายพงศกร ทองลอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๒

เด็กชายทยุติธร หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๔

เด็กหญิงปทมาศย์ เรืองประชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๕

เด็กหญิงธนวันต์ พรมมา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๖

เด็กชายเจษฎากร เทศวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๗

เด็กหญิงนิชา วงเวียน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๘

เด็กหญิงสุธารินี ชุ่มชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๓๙

เด็กหญิงธัญรดา เกษสง่า
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายอัคคเดช ผิวจันทร์เลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๑

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เชียงทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๒

เด็กหญิงอภิชญา วงษ์ชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๓

เด็กหญิงสรัลชนา มีไปล่
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๔

เด็กหญิงระวีวรรณ ศรีปญญา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๕

เด็กชายพงศกร ไกรเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ใคร่ครวญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายธนภัทร สืบสอน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สืบด้วง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๔๙

เด็กชายเดชชัชวาล สระทองพูน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงเพชรัตน์ สาสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๑

เด็กหญิงศุภวดี ฤทธิสอาด

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๒

เด็กชายณวกร รามกุล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๓

เด็กหญิงพินิตนันท์ นามโชติ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๔

เด็กหญิงสิตานัน สุวรรณดำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๕

เด็กชายพิสิษฐ์ เลียนเพชร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๖

เด็กหญิงจณิสตา พูลสมบัติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ เชืออยู่

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุญทนาวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๕๙

เด็กหญิงพัชรพร พลเยียม

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิพรหม

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๑

เด็กหญิงเขมจิรา ปองกัน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๒

เด็กชายรัชพล โภคา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญโห้
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๔

เด็กชายวรเวช ประกอบธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๕

เด็กชายนราวิชญ์ ปานรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๖

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิตัน

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๗

เด็กชายนพรุจ ปทุมสูติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๘

เด็กหญิงศิลปสุภา กุลฑา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๖๙

เด็กหญิงอชรายุ มีชนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายศรัทธาธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๑

เด็กหญิงรฎา เอียมสีใส

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๒

เด็กชายกำชัย มาลาบาล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๓

เด็กชายอชิตพล สุธาชีวะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๔

เด็กชายโชคชัย สุวรรณดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงกรกนก รัตนปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๖

เด็กชายสารัช จุ้ยเสียงเพราะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๗

เด็กชายชานนท์ นาคศรีโภชน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๘

เด็กชายธเนศ ศรีเหรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๗๙

เด็กชายไชยพัฒธ์ จันทร์เรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายศุภกร รัศมีรณชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๑

เด็กหญิงสุวดี ห้วยหงษ์ทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๒

เด็กหญิงพัชราภา บุญมีขาว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงวิไลพร ช่างเกวียนดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงสุรางคุ์รัตน์ ศรีดา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๕

เด็กหญิงภรณ์วรัตน์ คนคง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สืบประเสริฐกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๗

เด็กชายรพีภัทร ปทุมสูติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๘

เด็กชายธนาคิม แสงภู่วงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๘๙

เด็กชายวาณิช ทองหล่อ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แผนสมบูรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๑

เด็กชายอธิป รอดหงษ์ทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๒

เด็กหญิงวราพร เสือนุ้ย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๓

เด็กหญิงชุติมา อาจคงหาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๔

เด็กหญิงนงนภัทร หลันเจริญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ มีสิทธิกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๖

เด็กหญิงรัชติกาญ์ กลินภักดี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๗

เด็กชายณัฐพล ช้างเขียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๘

เด็กชายยศธนะ โสไกร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๘๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ เสกสรรค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงศศิธร แร่เพชร

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงวารีณี ฟอนรำดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงชลลดา ลิมติว

้ ้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายสมบูรณ์ ทองอินทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายปรัชญา ศรีเหรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายธนากร สุดนาลาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ แสงเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์แพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงชลธิชา วิจิตรปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงณัชนันท์ ทองจันทร์แดง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายภูพิพัฒน์ อาจคงหาญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๑

เด็กชายภัทรพล เณรจาที
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๒

เด็กชายธนกฤต
ทรัพย์ศิริกาญจนา ๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ปทุมสูติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๔

เด็กหญิงดุษฎี อยู่รักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวอ่อนดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๖

เด็กชายปฐมพร เม้าสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๗

เด็กชายปรเมทร์ ฟองดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๘

เด็กชายรัตฐภูมิ โสดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๑๙

เด็กชายกาจพล คูณกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ กลีบทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๑

เด็กชายธนกฤษ นามโชติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๒

เด็กหญิงนริษรา เงินงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี ใจยง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ปนชน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๕

เด็กชายธันยธรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ ผิวคราม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา พิมลเกตุ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๘

เด็กชายจริวัฒน์ ศรีภุมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๒๙

เด็กหญิงกรชนก คนกำแหง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายธนวินท์ ปญญาจภรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สืบเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อยู่หลาบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๓

เด็กหญิงศุภิสรา ตันพิพัฒน์พงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๔

เด็กชายกอระวี แสงเพชร
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๕

เด็กชายธวัชชัย แคนเภา
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๖

เด็กชายพลวิทย์ สุขคุ้ม
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๗

เด็กชายภูผา หงษ์เวียงจันทร์
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๘

เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์เพชร
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๓๙

เด็กชายจิรายุทธ บุตรดาวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงขนิษฐา โมกกงจักร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๑

เด็กหญิงธนภัทร จำปาดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิพพาพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๓

เด็กหญิงอภิชญา อุ้ยปาอาจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๔

เด็กชายภัตทนกันต์ สร้อยฟา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บาลไธสง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๖

เด็กหญิงฟาใส อินทร์พันคำ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๗

เด็กชายชัยนันท์ บุญสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๘

เด็กชายชนภูมิ มาตรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสวงหา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

แสงเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายวสุรัตน์ สุขประดิษฐ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายสัณหณัฐ แก้วดี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๓

เด็กหญิงกุลจิรา หงษ์ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จำปาดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปชชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๖

เด็กหญิงธนวรรณ พลวิชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๗

เด็กหญิงบุศยมาศ คงขม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๘

เด็กหญิงปาริณา โมกกงจักร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๕๙

เด็กหญิงอภิชาดา อุดมศิลป
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา สุริวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร อุดร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๒

เด็กชายปยวัฒน์ สุพรรณทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๓

เด็กหญิงนาขวัญ นนท์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๔

เด็กชายกฤษดากร หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๕

เด็กชายจีรภัทร แก้ววิชิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๖

เด็กชายชัยณรงค์ หงษ์เวียงจันทร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๗

เด็กชายธนบูรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ โพธิพฤกษ์

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายศราวุฒิ พุ่มบุญฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๑

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พรมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๒

เด็กหญิงอริสรา ค้ามาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๓

เด็กชายพชรวัฒน์
สัมฤทธิเดชะกุญณ์

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๔

เด็กหญิงนภาพร ตรีทานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๕ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
ศรีบุญเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๖

เด็กหญิงมุกดา คำภิรมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๗

เด็กหญิงพรพรรณ ดอนแก้วภู่
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๘

เด็กชายสาโรจน์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ นันท์ดอนคา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายณัฐกรณ์ ผิวอ่อนดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๑

เด็กชายปฐมพงษ์ ชัยศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๒

เด็กหญิงนีรนุช คำปอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ โพธิพรม

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๔

เด็กหญิงศิริขวัญ ทิพปราณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๕

เด็กหญิงศิวพร ลารู้
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๗

เด็กหญิงธิติกานต์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๘

เด็กหญิงกชกร แร่เพชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๘๙

เด็กชายชาญณรงค์ ผุดเผาะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงณัฐชา ผิวอ่อนดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๑

เด็กหญิงดวงมาลา หาญกล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๒

เด็กชายธนภัทร ทองบ้านโข้ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๓

เด็กหญิงดาเน จำเริญ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงภานุมาศ หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงวรกมล เบญจโศภิษฐ์
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงศศิประภา นิมเอียม

่ ่

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๗

เด็กชายสรวิศ ศรีภูมิ
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๘

เด็กชายธนโชติ แก้วชืนชัย

่

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๕๙๙๙

เด็กชายจิรายุ หงษ์เวียงจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงผกามาศ หงษ์เวียงจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายณัฐนากร โพธิแสนสุข

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายอาทิตย์ หงษ์เวียงจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงสุภัสรา ศรีคำพลอย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงอรณิชา สระเสียงดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายชยังกูร แก้วสระแสน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายณภัทร สุคันธรัต

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายนันท์นภัส บุญศรีรอด

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายปติภัทร เอมสมบูรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายภาณุพงศ์ กุลวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายภูผา บุญมี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายยศพนธ์ สระเสียงดี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงจิณณธรรม ฆ้องบ้านโข้ง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงจิรดา จรัญพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงพรนภา ตุ่มศรียา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงโสภา โมกกงจักร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายธเนศ บุญกล่อม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายณรงค์ชัย อินทรตุ้ม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายธนวัฏ นนท์ช้าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายวราเมธ บางเอียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายอภิชาติ เจริญศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงวรรณณิภา ตุ่มศรียา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงภัทรวดี สมนึก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๓
นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี

๒๘/๒/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงเสาวณีย์ สุขสม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงพรนภา สุนทรวิภาต

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงณัฐกมล เทพณรงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงสุธิมา วิเศษสิงห์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายเดชไพบูลย์ ศรีสุพรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงอาภาพร นิลพัฒน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงฟาใส เภาเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนุ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายภูชิสส์ เขียวสนัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายอนันตพงษ์ อำภาวงษ์

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงกนกพร มาลัย ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์คำมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงศิริอร ศรีบุญเพ็ง

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงเกตน์สิรี ดวงใจ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายปญญาวิทย์ มาลัย

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงประกายดาว บุญมามาก ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงนันทนา รุ่งสว่าง

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายประวิน อุ่นชิน ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายวุฒิเดช ทองโคตร

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมดี

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงณัฐชา ศรีบุญเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีบุญเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายสุรยุทธ์ ภูมิลำเนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงอริสรา รอดโฉมฉิน ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายสุวภัทร ประทุม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายชัยวัฒน์ แหวนทองคำ

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงจุนีย์ คงวงษ์ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงอินทิรา ปนงาม ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง กกม่วง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ กินป

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายกฤษณะ บุญเพิม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ชนะบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายพรปยะ สุพรรณภูวงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงนริศร ปนะเต

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายศุภกร เณรจาที

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงชลธิชา ระยับศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายกิตติยวงศ์ ขันแข็ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงเนาวรัตน์ เณรจาที

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายเอกเนตร มังคุต

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายนภัสกร โพธิพรม

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายศุภกิจ ศรพรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงเหมือนฝน เณรจาที

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายเตโช พึงล้อม

่

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วสระแสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายพชรพล ขวัญงาม ๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายบารเมษฐ์ พันทุ้ย ๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แตงม่วง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงพรไพลิน ทิพพาพันธุ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงสุชานุช มุริจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายธาราวรรศ พันตะเภา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๔ เด็กชายเพิมพูนทรัพย์

่

สอาดดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายสุธินันท์ ณรงค์เดชเสรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายปภินวิทย์ ยศวิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายศรายุทธ พลเขตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายสรวิทย์ นาเอียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายชลธร ศรีบุญมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดอกพุฒซ้อน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายพีรพล เสียวกุล

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายธาวิน ศรีบุญเพ็ง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายกฤษฎา จำแปง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายเอกรินทร์ กุลพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สง่างาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงอารยา ศรีบุญเพ็ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงวรัชยา บุดดาวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงเรืองสิริ ดวงแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ อ่อนนุ่มนิม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายปติ หงษ์เวียงจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ จันทร์งาม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

โพธิเขียว

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายเรืองศักด์ ยิมพลาย

้

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายประยุทธ ลมูลจิตร ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายสุภกิจ ลารุณ

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายกิตติวัตร มาลัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายกิตติวินท์ พันธ์ด้วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายจักรนรินทร์ เณรจาที

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายกันต์กวี เกิดบุญมี

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายสุริยะ ผิวอ่อนดี ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายศราวุธ สุภาภรณ์

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงศิริวรรณา ยิมพลาย

้

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงกาญจนา แผ่นสุวรรณ์

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา บุญแสง

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงอรพรรณ สาททอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คนงานดี

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงอรุจิรา วรรณสุข

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แผนกุล ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงนริศรา หมูแฮม

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีบุญเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ฟกช้าง

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๑

เด็กชายอาทิตย์ โนนตะโก ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๒

เด็กชายกฤษฎา กลันประเสริฐ

่

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ คำตัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๔

เด็กชายอรรคชัย กาฬภักดี
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๕

เด็กชายเอกราช พันธ์ด้วง ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๖

เด็กหญิงวีณัชชา พันธ์ด้วง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๗

เด็กหญิงณัชชา ดีบุญณัฐกุล
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา ชนินทร
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ การะเกตุ
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายชัชวินทร์ ดิษฐแก้ว ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๑

เด็กชายพิชิต ภูพูล ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๒

เด็กหญิงนำฝน กลันทิพย์

่

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๓

เด็กหญิงอภิสรา บุญทิม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายมนทกานต์ ใจดี
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๕

เด็กชายชาคร ทิพย์ภักดี
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๖

นายกรวุฒิ แจ้งเปลียน

่

๘/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๗

เด็กชายปฏิภาณ อุปแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๘

เด็กหญิงประสิตา สุวรรณสิงห์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๒๙

เด็กหญิงพรรณวษา โกสินทร
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายเจษฎา บุญญาคม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๑

เด็กชายศุกลวัฒน์ ด้วงปลี
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๒

เด็กชายยุทธภูมิ มะลิจันทร์ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๓

เด็กหญิงญาณิศา วงษ์กัณหา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๔

เด็กชายวิเชียร แก้วเรือง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๕

เด็กหญิงพัชรา แทนวงษ์
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๖

เด็กหญิงกนกลดา พันที

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๗

เด็กชายพงศ์พนิช อยู่วงษ์อัน

๋

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองพิกุล
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๓๙

เด็กหญิงเดือนฉาย พิบูลรัตนากุล
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงบัณทิตา มูลชาติ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง สระบัวทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๑

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย เกิดอ่อน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ลานำเทียง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๓

เด็กหญิงวริศรา ตังศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๔

เด็กหญิงศิริพิมพ์ เก้าเอียน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๕

เด็กหญิงอัณชิสา ไตรสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๖

เด็กหญิงอินทิรา เพชรมัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๗

เด็กหญิงชญานิศ เหมลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๘

เด็กชายศรัณย์ ศิริยานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๔๙

เด็กชายวายุ แซ่โซว
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๖ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงวรนุช คิวเหลือง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๑

เด็กชายจักรพรรณ สาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๒

เด็กชายเดโชวัต ขวัญอ่อน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๓

เด็กชายศักดิรินทร์

์

วังทองชุก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา คนบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ถินบางบุญ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๖

เด็กชายจักริน ผลไม้
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๗

เด็กหญิงปยะธิดา ชีพนุรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๕๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เนียมวีระ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงชญานิศ ชมชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๑

เด็กชายนพรัตน์ สืบบุก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๒

เด็กหญิงกุศลสร้าง แปนเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ปรางมณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ เอียมสะอาด

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๕

เด็กหญิงอริสา ศรีสุขสาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๖

เด็กหญิงฐานวรรณ ปนกระจัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๗

เด็กหญิงอังคนา นักเสียงดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๘

เด็กหญิงอโณชา ช่างเกวียนดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงธนพร บุตรเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงปนัดดา รอดเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๑

เด็กหญิงฉัตรสุดา ครองปญญา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๒

เด็กหญิงจิตราภรณ์ การะวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๓

เด็กชายปริวัฒน์ คำวันสา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๔

เด็กชายจักริน พิทักษ์วงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๕

เด็กหญิงศิริพร แม่นเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๖

เด็กหญิงฐิดาพร เกษแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๗

เด็กชายจีราวัฒน์ ช่างไม้
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๘

เด็กชายเจริญใจ พุทธวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๗๙

เด็กหญิงทักษพร วิญญาคูณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายปาราเมศ ช่างเรือนกุน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๑

เด็กชายพิสิฐ โคตรธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๒

เด็กหญิงกัญญารัช แจ่มวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วแกมทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๔

เด็กหญิงอริญชยา พ่อค้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๗ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๕

เด็กชายชยางกูร กรุดมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๖

เด็กหญิงภารดี เวทยานนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๗

เด็กหญิงรัญชิดา อสัมภินพงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๘

เด็กชายธีรพัฒน์ อุทัศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๘๙

เด็กหญิงณภาภัช ช้อยเชือดี

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงวรันตรี ทิมใจทัศน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๑

เด็กชายอชิรพัสว์
กาญจนศิลานนท์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๒

เด็กชายปรเมศ ทับทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๓

เด็กชายนนทพัทธ์ พานทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๔

เด็กชายธนัท ปานอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๕

เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์ สกุลสินเพ็ชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร จ้อยศรีเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ตันเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๘

เด็กชายนภสินธ์ โตนนำขาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๑๙๙

เด็กชายอธิวัฒน์ พันธุ์เสรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงพรรณิภา จันทร์เทียมฟา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงครองขวัญ ล้วนเนตรเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายธรรมนูญ รัศมีรณชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงปุณญาพร บุญญาคม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงณัฐรินีย์ วีรกุลวัฒนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายกฤษกร ขวัญใจสกุล

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงโยษิตา ตันจริยานนท์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายองอาจ หงษ์โต

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงมณฑิรา สุขสม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงนงนภัส วารินทร์ใหล

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายพลวรรธน์ อ่อนละออ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๑

เด็กหญิงณัฐกมล โรจน์บุญถึง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๒

เด็กชายธิติภาคย์ เทศนิเวศน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๓

เด็กหญิงพัชรพร ปทุมสูตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๔

เด็กชายธนกฤต ศรียาภัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๕

เด็กชายปวริศ ปทุมสูตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๖

เด็กชายธนภัทร บุญรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๗

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เผดิมอรรถกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๘

เด็กชายนรภัทร นิมมานนรวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๑๙

เด็กชายคณาวุฒิ นาคเถือน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๘ / ๒๐๓

้
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สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายอัครพนธ์ หลักเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พ่อค้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๒

เด็กหญิงธัญยารัตน์ โชคพรอนันต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๓

เด็กชายพัสตร์ฐกร พันธ์เพชร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดอนหงษ์ไพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๕

เด็กชายศักรินทร์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๖

เด็กหญิงมยุรฉัตร สร้างยืนยง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๗

เด็กชายณวกฤช พานิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๘

เด็กชายพงษ์ธร เกตุทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๒๙

เด็กหญิงกชกร ศรีบุญเพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายอมรเทพ บุญเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๑

เด็กชายภัทรพล อยู่หลาบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๒

เด็กชายวรโชติ ศิริอรุณรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วโสภณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๔

เด็กหญิงณัฐทิตา อินทบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๕

เด็กหญิงชญาพัส วีระเสนา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดากร แสนสิงห์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองขาว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๘

เด็กหญิงสริตา แสนชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๓๙

เด็กชายกฤตัชญ์ ปริวัตรชกุลแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงอโรชา มันพุฒ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๑

เด็กหญิงพรรวินท์ จักกภูมิ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๒

เด็กชายพสิษฐ์ สวนดอกไม้
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๓

เด็กชายกวินท์ ศิษย์ฤาษี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๔

เด็กชายนาวี กองม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๕

เด็กชายภาวัต บุญประจวบ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๖

เด็กหญิงสุภัชชา คำตุ้ย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๗

เด็กชายธีริทธิ

์

ตันติโรจนาเมธ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๘

เด็กหญิงนัชชา ขำดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๔๙

เด็กชายจิรายุ แก้วบัวดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เจนประเสริฐไกร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงสุชัญญา
สถาปนพิทักษ์กิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๒

เด็กชายกมลพล จงรัตนานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๓

เด็กชายทินภัทร จงวิบูลย์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๔

เด็กชายวีรวัฒน์ วัฒนา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๙ / ๒๐๓

้
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สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๖

เด็กชายแทนคุณ แสงกลม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รัตนไชยยาพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายวิรภัทร ศรีเหรา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายทยุต ตวงกระสินธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงวรกานต์ อุ่นประเสริฐสุข

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๑

เด็กหญิงญาณิดา ใจบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๒

เด็กหญิงพอเพียง เอกวนิชชาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๓

เด็กหญิงญาณิศา พรนำเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๔

เด็กหญิงศศวรรณ แย้มสำราญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๕

เด็กหญิงชาลิษา สุวรรณเอียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๖

เด็กหญิงการะเกด ปุริสา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๗

เด็กชายอุกฤษฎ์ ชีพนุรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๘

เด็กหญิงกรวรรณ ภักดิวิไลเกียรติ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๖๙

เด็กหญิงณิชา นักใจธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงภัททียา คงเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๑

เด็กหญิงปาริตา ศรีภุมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๒

เด็กชายเอกภพ จิรวงศ์ไพสิฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๓

เด็กชายประพฤทน์ แก้วบัวดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๔

เด็กหญิงพิริยาภา แก่นพุทรา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๕

เด็กหญิงเกสรา ศรีบุตรดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๖

เด็กหญิงสิริพร พักเรือนดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๗

เด็กชายฐิติพงศ์ เจริญศิริสุทธิกุล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๘

เด็กชายรชต ศรีลาดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ มากระจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเหรา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๑

เด็กชายพัทธนันท์ สงวนศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๒

เด็กชายอิทธิพล ขำดวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ มีใจดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๔

เด็กชายวรพล อัตถจรรยากุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๕

เด็กหญิงจิดาภา อาจศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๖

เด็กหญิงกุลปริยา โค้ววิลัยแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงรัตนาวรรณ แผนสมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๘

เด็กชายจักรภัทร หมวดปดมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๘๙

เด็กหญิงลักขณา พิกุลแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๐ / ๒๐๓

้
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สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายวณัฐพงศ์ ศรีบุญเพ็ง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ ตะวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๒

เด็กชายภูริ เทียงตรง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ วิเชียรพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๔

เด็กหญิงวณิชญาณ์ อึงมณีภรณ์

้

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี จาววัฒนศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๖

เด็กหญิงภวิษย์พร เจียมเจริญวณิช
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๗

เด็กหญิงสุนันทา ขุนพรหม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๘

เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เพชร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๒๙๙

เด็กหญิงสุภรดา มาตรวิจิตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงธีรดา ผิวอ่อนดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายภูรินทร์ ประทุมนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายสิทธิโชค โพธิไพจิตร

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพินสุข
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงเขมจิรา คุ้มรักษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงญภา เรืองประชา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายปภังกร เทพศรี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงสิณาภรณ์ เกตุงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายศิวัช พหุวรรณโต

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงศรุตา บัวสองสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงสรัญญาพร ใจเด็ด

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๑

เด็กหญิงปุณยานุช แจ้งวิถี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๒

เด็กหญิงณญาพล พงษ์ศิลป
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๓

เด็กหญิงสิริปรียา จำปาดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

พรมเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ รังสรรค์ลิขิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๖

เด็กหญิงณิชารีย์ สร้อยเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๗

เด็กหญิงปยภรณ์ ศรีเหรา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๘

เด็กชายภควุฒิ พงษ์งาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๑๙

เด็กชายนนทพัทธ์ พุกคุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงจิตสุภา ศรีลาดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๑

เด็กชายนนทพัทธ์ มีศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๒

เด็กหญิงกชวรรณ ผิวครามดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๓

เด็กหญิงธนพร ปนกุมภีร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๔

นางสาวเสน่หา คำชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๕

เด็กชายตนุภัทร อินทร์เอียม

่

๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๖

เด็กหญิงปุญญิศา ไกยะแสง
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๗

เด็กชายชัยมงคล ศรีบุญเพ็ง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๘

เด็กหญิงนิภาพร ฆ้องบ้านโข้ง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายภัทรภณ บุญญตา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๑

เด็กหญิงธนพร นาเอียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผิวพิมพ์ดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๓

เด็กหญิงวลีลักษณ์ ประทุมวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ จินดาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๕

เด็กหญิงประภัสสร ฆ้องบ้านโข้ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๖

เด็กชายนันท์นภัส กลับทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๗

เด็กชายกฤษฎา รักเพียร
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๘

เด็กชายพัฒนพงศ์ แซ่ซือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๓๙

เด็กชายชาคริต หาญกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายธันวา ทองบ้านโข้ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๑

เด็กหญิงศรันยา ศรีแจ่มดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๒

เด็กหญิงอิสรียา สุวรรณเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๓

เด็กหญิงเกวลี เอียมศรี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๔

เด็กหญิงเกวลิน เอียมศรี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๕

เด็กชายกฤษณะ กลินเกตุ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๖

เด็กชายธนภัทร น้อยมหาพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๗

เด็กชายศุภกร กุลนามาก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๘

เด็กชายยุทธภูมิ มะยมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๔๙

เด็กชายศักดิชัย

์

หงษ์เวียงจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายพัฒนากร สาธุภาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๑

เด็กชายธนภัทร แร่รุณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๒

เด็กหญิงแพรวา เซียงฉี

่ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๓

เด็กชายปรเมศวร์ อภิเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองสุขสุด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๕

เด็กชายจักรพงษ์ รสกลิน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๖

เด็กชายโสภณ หะระพัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๗

เด็กหญิงนิภาพร คงพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๘

เด็กชายสรายุทธ พลเสน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๕๙

นางสาวอภิญญา รักเพียร
๒๓/๕/๒๕๒๕

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงพรรณวษา ศรีคูบัว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีคูบัว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๒

เด็กชายธีรพงศ์ สังข์วรรณะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๓

เด็กหญิงชญาดา สุนทรวิภาต
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๔

เด็กชายพีรภัทร ชัยศิรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๕

เด็กชายวิชากร ศรีคูบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๖

เด็กหญิงศศิธร ทองนุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๗

เด็กชายกฤษณะ คำมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๘

เด็กชายสุริยะ จำรัสบุรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสระแสน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายสรพัศ อิมรัตน์

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายโยธิน เงินประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๒

เด็กชายกองทัพ พันธุ์ทองดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๓

เด็กชายธนภัทร เอือเฟอ

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๔

เด็กชายธีริธ วิมูลชาติ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๕

เด็กชายพงศกร มาลมพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงเดือน
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ ลีสุขสาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๘

เด็กชายอภิชิต เสือนุ้ย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๗๙

เด็กชายอรุณ ลีสุขสาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เฉียวงษ์ทอง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๑

เด็กหญิงธันยากร รอดยอดสร้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๒

เด็กหญิงปานิตา อดทนดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๓

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ พันธุ์เขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๔ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
โพธิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๕

เด็กหญิงศิริพร สมเหมาะ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๖

เด็กหญิงฐิติมา ทับทิมทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๗

เด็กหญิงฐิติมา ลีสุขสาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๘

เด็กหญิงนำเพชร ลีสุขสาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๘๙

เด็กชายปณณทัต สุขสบาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสระแสน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๑

เด็กหญิงปณฐิสา แหวนทองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๒

เด็กชายณรงค์กรณ์ เวชพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงนิษฐ์ณัฎฐา พรมจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๔

เด็กหญิงบุษบงก์ ศรีเหรา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๕

เด็กหญิงเขมิกา แดงดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๖

เด็กหญิงชัยพร บัวบาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๗

เด็กหญิงกชกร คล้ายทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๘

เด็กหญิงสุรีย์มาศ สมาวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๓๙๙

เด็กชายพีรภัทร์ จันทนุช
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เทียมจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงนันทการ์ หลวงกาสาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงปุณยาพร โพธิแสนสุข

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงศศิธรณ์ ทองสง่า

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายปยพัฒถ์ คล้ายกระแส ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงชุติมา ยศวิชัย

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงวรรณา มอญเพชร

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงธนภรณ์ แท่นน้อย

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงอภิญญา อาจคงหาญ

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายฐิติวุฒิ จ่าพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นาคน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา เลิศคอนสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๒
เด็กชายกริชชนะชัย เทียงตรง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๓

เด็กชายณัฐพล ปนพุก
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ จันชัยบภูมิ

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๕

เด็กชายณัฎฐกิตติ แจ่มจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฝกจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๗

เด็กชายพรชัย ปานปล้อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๘

เด็กชายยุคนธร คำศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉิมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงเปรมชนิดา ช้างเขียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๑

เด็กหญิงเมราวดี พุ่มพฤกษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์เสียงใส
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๓

เด็กหญิงสินนภา ตุ่มศรียา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

ผิวอ่อนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๕

เด็กหญิงอัปสร ศรีภุมมา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๖

เด็กชายณัฐภูมิ หาญกล้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๗

เด็กหญิงฑิตาพา หมวกเพ็ชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๘

เด็กหญิงนันทิยา ปนไว
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๒๙

เด็กชายกิตติภูมิ ฆ้องบ้านโข้ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๔ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายสุพรรษา นาพนัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๑

เด็กชายคเชนทร์ สุขประเสริฐ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๒

เด็กชายเอกอนันต์ จันทร์มี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๓

เด็กหญิงศรุตา หงษ์ทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๔

เด็กชายนำเพชร วงษ์สุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๕

เด็กชายกิตตินันท์ ชูดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๖

เด็กชายจักรภัทร จันทร์แก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๗

เด็กชายคฑาวุธ อ่อนดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๘

เด็กชายพรชัย เนียมหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๓๙

เด็กหญิงปณิตา รัศมี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงฐานิกา ศรีตองอ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงสกาวเดือน ดำดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เหมือนแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๓

เด็กหญิงฐิติภา ยากลินหอม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๔

เด็กหญิงธนัชพร ยากลินหอม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มะอาจเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๖

เด็กหญิงพรหมพร ผิวเกลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๗

เด็กหญิงเนตรนภา ทามนตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๘

เด็กหญิงมณิสา เม่นหรุ่ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๔๙

เด็กหญิงอรปรียา มะอาจเลิศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงนฤภร สริอุบล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ปานศรีแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๒

เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ น้อยนึง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จันทรังษีฉิมาวาส  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๔

เด็กหญิงกมลชนก เม่นหรุ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๕

เด็กชายวีรยุทธ สุดใจดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา ม่วงศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขันทองดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ เจนใจดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๕๙

เด็กหญิงสุชานันท์ สงเคราะห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงอัศรีณา สงวนบุญ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๑

เด็กชายโกเมศ กระดีทอง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๒

เด็กหญิงนงนภัส อ่อนดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๓

เด็กชายจิติญา พงสะพุง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๔

เด็กชายธานินทร์ งามขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๕

เด็กชายธนากร ละออ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๖

เด็กชายศิริชัย อ่อนละออ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๗

เด็กชายเพชรศิริ ใจกำแหง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๘

เด็กชายธนกฤต แจ้งสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๖๙

เด็กหญิงณิชากร กิจบำรุง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงวิภาวี ปุยภิรมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๑

เด็กหญิงกชนันท์ ขาวเหลือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๒

เด็กหญิงธิญาดา ข้องม่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๓

เด็กชายนวินเมธ เชียวชาญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๔

เด็กชายกิตติกร บัวทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ใจแจ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๖

เด็กหญิงเปมิศา บัวแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๗

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ นราทร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๘

เด็กชายพัชรพล กาฬภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๗๙

เด็กชายณัตพงษ์ นิลไสล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๑

เด็กชายอนุวัตร โลกสว่าง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๒

เด็กชายภีรวัฒน์ กาฬภักดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๓

เด็กชายนพกร ทองชืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๔

เด็กชายลัทธพรรณ วงษ์ใจดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๕

เด็กชายธนากร มนตรีอุปถัมภ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๖

เด็กชายไอยรา ครุฑจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๗

เด็กชายธัชนันท์ ภูผา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๘

เด็กชายธีรพงศ์ กาฬภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๘๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

อำพันศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายชุติเทพ ดีเสมอ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๑

เด็กชายกิตติธัช ภูฆัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๒

เด็กหญิงอุษา กาฬภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๓

เด็กหญิงพิมพิดา กาฬภักดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๔

เด็กหญิงกชกร จันทร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๕

เด็กหญิงพัชราภา กาฬภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๖

เด็กหญิงชัชชารีย์ กาฬภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๗

เด็กหญิงธนพร เงินแถบ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงเพชรลัดดา พระภูมี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๔๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิอาคาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงพิชชาภา กาฬภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

คงคาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา อกอุ่น

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงณัฐนรี

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

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วสิงห์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงฐิดาภา ดีเสมอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา คำขาว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายวรากร กาฬภักดี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายพงศพล ธีรนุชพงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงมุกธิตา รักษ์มณี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายเตชสิทธ์ กาฬภักดี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๑

เด็กชายจตุพร เพ็ชรปานกัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองอุทัย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๓

เด็กชายธนโชติ พงศ์ปญจศิล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๔

เด็กชายธาราเทพ ขันทองดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๕

เด็กชายธนิสร กาฬภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๖

เด็กหญิงฐิติมากร ศรีภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๗

เด็กหญิงวชิรพิมพ์ จอมสันเทียะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๘

เด็กชายธรรมรัตน์ จันภาวะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุทธิโชติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายกิตตินันท์ สุพรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๑

เด็กชายเนติพงษ์ โพธิพุ่ม

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๒

เด็กหญิงสุนิษา พงษ์โพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๓

เด็กหญิงศลิษา สมจิตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๔

เด็กหญิงธันยชนก งามสะอาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๕

เด็กหญิงวรัญญา ปนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๖

เด็กหญิงพานทิพย์ จำปาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๗

เด็กชายทรงพล เมืองวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๘

เด็กหญิงวันธิชา แฟงเขียว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๒๙

เด็กหญิงสายรุ้ง เจริญราช
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๐
เด็กหญิงมณฑา สายอาทิตย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๑

เด็กหญิงธันยชนก เมืองวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๒

เด็กหญิงพลัฏฐ์พร สิงห์งาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๓

เด็กชายธันวา งามขำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๔

เด็กชายธีวสุ กันชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๕

เด็กชายจีรชัย ปานปน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๖

เด็กหญิงพัชรีวรรณ นิงนึก

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ โหรนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๘

เด็กหญิงกนกพร จันทร์แก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๓๙

เด็กหญิงกนกพร นาคเจือทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงดาราธิป คงเพ็ชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๑

เด็กหญิงตะวัน เอียมวิจารณ์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๒

เด็กหญิงนำหนึง

่

มโหฬาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๓

เด็กหญิงศิริพร โคว้กิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๔

เด็กหญิงฐิฎาภรณ์ คงเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๕

เด็กหญิงจิราภา มาลิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๖

นางสาวอริษา ฟุงฟู

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๗

นางสาวปวีณา สังข์สุนทร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๘

เด็กหญิงทอฝน งามขำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๔๙

นางสาวชลดา กรุดเพ็ชร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๐
นายสมพงษ์ อินมูลน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๑

นายกัมพล ชะเอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๒

นายอนุรักษ์ มีศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๓

นายธีรภัทร์ เมืองวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๔

นายพศวัต อุดม
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๕

นายฤทธิชัย มลิวัลย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๖

นายภูชิชย์ ช้างเผือก
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๗

นางสาวชฎาพร คชชาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๘

นางสาวสุกัญญา ชิดปรางค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๕๙

นางสาวสิริสกุล วงษ์สุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๐
นายณัฐวัฒน์ สมศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๑

นางสาวสุขฤทัย กาบบัวศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๒

เด็กชายรัชนาท เยียมมิง

่ ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียมบาง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๔

เด็กหญิงรุจิราภา อรุโณทัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๕

เด็กหญิงอริสา แว่นแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๖

เด็กหญิงชลิตา อำประไพ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิลไทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๘

เด็กหญิงวรัญญา ทองพิทักษ์กิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๖๙

เด็กชายรพีพงศ์ ตังธโนปจัย

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายนันท์นภัส คำวิระ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๑

เด็กชายอชิระ อึงเจริญทรัพย์

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ นกโต
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๓

เด็กหญิงณิชากร ทับทิมทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายธนกร เกียรติพงษ์ลาภ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๕

เด็กหญิงพัชรพร สังกรณีวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๖

เด็กหญิงพัทธ์สิริ ตังสะสม

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๗

เด็กชายขจรพัฒน์ งามอภิสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๘

เด็กหญิงอรณิชา กาญจนเมฆ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๗๙

เด็กชายธนกร โสภาศรีพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงณิชาภา พึงเจริญสกุล

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๑

เด็กหญิงบุญยวีร์ บุญมาดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๒

เด็กชายธนกิตต์ ถาวร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๓

เด็กชายธีรวิทย์ สลีแดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๔

เด็กหญิงปวีร์ลดา ผิวเกลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงมณฑกาณต์ บุญญะธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ อนุสรานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๗

เด็กหญิงภารดี พลเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๘

เด็กหญิงภีรดา พลเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๘๙

เด็กชายภูรีวัฒน์ ศรีกุลยนันทน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงกันตินันท์ อนุศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

อ่อนกล้า
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๒

เด็กชายนันทวุฒิ เวชวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๓

เด็กชายธัชนันท์ ศรีไวพจน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๔

เด็กชายพีรพงศ์ ทองคำเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๕

เด็กชายศรัณย์วิทย์ รัศมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๖

เด็กชายณัฐภัทร กาญจนะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๗

เด็กหญิงศจี สุพรรณธนพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๘

เด็กชายอธิคุณ วินาราวรากูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๕๙๙

เด็กชายสรวีย์
เหลืองโพยมนิมิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงวรินญา คำพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายณัทรัฎฐ์ สารถี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงจิราภัทร ปานคง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายวิชุพร ชาญประไพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงอภิชาดา สภาพไทย

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงจารุศิริ กิจจารุวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายธนโชติ ลิมชัยสกุล

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายพชรพล ภูละมัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โสมปยาภรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายวายุ สุริยพร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงชิชฎา เกษตรเจริญกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๑

เด็กหญิงรมิตา ศิริอุวานนท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงวริศรา พลเสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๓

เด็กหญิงณัชชา เครือใจวัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๔

เด็กชายอติชาติ อุณรุทธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

จำปเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๖

เด็กหญิงธนภร จงสมจิตต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๗

เด็กหญิงชาญดา เศรษฐพานิช
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นพัฒนาศิลป
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๑๙

เด็กหญิงศิรดา วิลาสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายภูกิจ วิพุธบุณยภัท

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๑

เด็กชายพิษณุ ปานสะอาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๒

เด็กชายพูลสิน อ้อมทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๓

เด็กชายพูลทรัพย์ อ้อมทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๔

เด็กหญิงญาตาวี ทองบุตรดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๕

เด็กชายปรัชญา โอชารส
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๖
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ เดชสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๗

เด็กชายคงเดช กลัดจอมพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๘

เด็กหญิงรินรดา จริยารังสีโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๒๙

เด็กชายดนุรุช เพชรยวน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายภพพระ

เมฆวัฒนากาญจน์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๑

เด็กหญิงนิภาพร แปนแจ้ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๒

เด็กหญิงธัญสิริ บุตรแสงดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๓

เด็กชายวทัญู โฉมยงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๔

เด็กหญิงพิชามญช์ พรวงศ์เลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๕

เด็กหญิงอาลินสิตา เพ็งสินพงศา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๖

เด็กหญิงฐิติวรดา สัจจเสนีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๗

เด็กหญิงธัญภา มาเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๘

เด็กชายพงศ์พล พันธุ์พฤกษชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๓๙

เด็กหญิงพิมลภา ทองมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงรภัสชญา อรัญญไพโรจน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๑

เด็กหญิงณัฐชยา วรศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๒

เด็กหญิงกัชชรส จันทร์มัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๓

เด็กชายภูชณะ วะยาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๔

เด็กหญิงนาขวัญ ผุดผ่อง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๕

เด็กหญิงณภัทร วรธนโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๖

เด็กหญิงมนัญชยา ศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๗

เด็กชายนพอนนต์ พินิจพานิชย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๘

เด็กหญิงวรกานต์ บุญแจ่ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๔๙

เด็กชายปวิช ไชยทองดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงโยษิตา โฆษิตเกษม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๑

เด็กหญิงรังสิมา สังข์ภิรมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๒

เด็กชายจรัญวัฒน์ มัลฑากาญจน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๓

เด็กหญิงพลอยลดา แย้มธนโรจน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

เพ็งคล้าย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๕

เด็กชายณภัทร ภูฆัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๖

เด็กชายสายนำดอย ใจตุ้ย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๗

เด็กชายกรปภพ จงศักดิสวัสดิ

์ ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๘

เด็กหญิงพิชญาพร คำเทียง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๕๙

เด็กชายพรภวิษย์ ทวีสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงพัชร์อริญ นาคะประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๑

เด็กชายทัศไนย บุญธนาวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๒

เด็กชายทินภัทร ศรีวิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๓

เด็กชายถลัษนันท์ ศิริพรรณาภิรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์เลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๕

เด็กชายรัฐพงษ์ มงคลรัตนาสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงปณณปณณ์ พินิจพานิชย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๗

เด็กหญิงสิทธิตรา พิชัยชม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๘

เด็กชายชาติเฉลิม ขุนพิมล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๖๙

เด็กชายวัชรพงศ์ จำนงจีนารักส์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายเตชภัทร พัวประเสริฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๒

เด็กชายกฤต เกิดสงกรานต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๓

เด็กหญิงณิชาภา บำรุงราษฎร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๔

เด็กชายโชติพัฒน์ เอติยัติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๕

เด็กหญิงจันนภา ช้างแย้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีอาจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๗

เด็กหญิงณธษา สังวาลเดช
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปญญาภู
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๗๙

เด็กชายศิวัฒน์ วีระวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงณัฐชานันท์ สวัสดิกิจธำรง

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๑

เด็กชายอรรถาวิชญ์ พิมพ์สุภางค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงอภิญญาภร ประสาทเขตท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๓

เด็กหญิงกุลจิรา คูบรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๔

เด็กชายอิศราพล พสิษฐ์วาณิช
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๕

เด็กหญิงวรินดา คชสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๗

เด็กหญิงสุรัชณา สายสังข์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๘

เด็กหญิงณัฐนิชชา เชือเล็ก

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๘๙

เด็กหญิงภรศศิร์ ทุพรหม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ วันทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๑

เด็กหญิงณัฐชยา นิลโสภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๒

เด็กชายชุมพล แจ้งประจักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๓

เด็กชายอันดา บุญมาแย้ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ สว่างศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๕

เด็กหญิงนันทจิรา เพชรกล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๖

เด็กชายอภิชาติ พิมพ์สิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๗

เด็กชายธรรศสิต วรรณโชติผาเวช
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๘

เด็กชายชนาธิป ปนทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๖๙๙

เด็กหญิงชเลรัศมิ

์

ชาครีย์รัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ แพมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงพรธีรา อาจวิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ วัดโพธิคลาน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๒
เด็กชายชัยอาสน์ พันธ์มณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๓
เด็กชายพงศกร ศิริเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายพงศธร กิจพยัคฆ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายอนนต์ แก้วเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงกาญจนา แง่ธรรม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายสหรัตน์ กุลณะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายธนง บัวผัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เต็นเกิดผล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงนันทนา ประทาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๑

เด็กหญิงนภัสรา บุตรแสงดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สมบัติหลาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๔

เด็กหญิงปยะธิดา ปานทับทิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๕

เด็กชายประสพชัย ไชยรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลายงาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๗

เด็กหญิงอนงนาฎ นิติเศรษฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๘

เด็กหญิงวรรณวิสา สุขาบูรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๑๙

เด็กชายนพรัตน์ ศรีมาดำเนินชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๐
เด็กชายวัฒนา ทับยาณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา โพธิงาม

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๒

นายธนพล ศรีเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๓

นายนพดล แก้วเขียว
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๔

นางสาวนิศารัตน์ รืนเริง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๕

นายอภิรักษ์ ศรีเทียงตรง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๖

เด็กชายภูวดล ธูสรานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๗

เด็กชายศุภกิตต์ จันทร์ศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๘

เด็กชายสิทธิพร ใยสมุทร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๒๙

เด็กชายสุระเชษฐ์ พงษ์เทศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายอดิศร บุญธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๑

เด็กชายเทวราช บุหงา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๒

เด็กชายธวัชชัย จิวเชือพันธ์

๋ ้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๓

เด็กหญิงญาณิกา ทองสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๔

เด็กหญิงทิวาวรรณ คำเหลือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๕

เด็กหญิงนิรัชพร บัวลภัสสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ชืนไทย

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๗ เด็กหญิงกรรณทญาพร
สายเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๘

เด็กชายนพดล ปนทะศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๓๙

เด็กหญิงกนกรัตน์ หมู่เย็น
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงณัชริยา พูลทะวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อุปการะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา มะกง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๓

เด็กหญิงอวัศยา ฉัตรเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๔

เด็กหญิงกฤติยา มาขำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงจอมขวัญกวี อำภาวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๖

เด็กหญิงนิฌานันท์ แก้วมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ ปาลพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๘

เด็กชายสุกัญญา เสาพวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เถือน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงวีลดา ท้องพิมาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๑

เด็กชายกฤตนัย ซ่องสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ ชาติวิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงกนกกรานต์ สังข์สุภาพร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๔

เด็กหญิงนิตยา จันทร์ดิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๕

เด็กหญิงประภาศรี รักอู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๖

เด็กหญิงวารี พันธ์แตง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๗

เด็กหญิงวิรินดา ไทยทวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เปรมจิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๕๙

เด็กหญิงสุวนันท์ หว่างรัศมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ กลันแก้ว

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๑

เด็กชายกฤษณะ ตุงใย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๒

เด็กชายธนพัฒน์ กำมะณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๓

เด็กชายธวัชชัย มียวง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๔

เด็กชายภัทยศ สุทธิประภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๕

เด็กชายภูมิรพี สถิตโสฬส
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๖

เด็กชายราเมธ สุนทรวิภาต
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๗

เด็กชายวิชยุตม์ นนบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๘

เด็กชายวิรัตน์ รักพวงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๖๙

เด็กชายศิวกร ปยะวงษ์รัต
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายศุภากร ม่วงศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คุ้มฉายา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คุ้มฉายา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทรัพย์มาก

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๔

เด็กหญิงเมธาวี จันทราศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๕

เด็กหญิงสรวงสุดา สุปนตี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๖

เด็กหญิงสุธีรักษ์ อุดมชาติบัณฑิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๗

เด็กหญิงอุทุมพร วงค์ตันฮวด
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๘

เด็กชายชาญวิทย์ ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๗๙

เด็กชายพศวัต จันทร์อาหาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายศุภกิจ แก้วศรีนวล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุปนตี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๒
เด็กหญิงนัฏชนินทร์ คงศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๓

เด็กหญิงวาสนา ไผ่เต็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๔

เด็กหญิงวาสนา ภาสดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๕

เด็กหญิงสุชานาถ อัมพรรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๖

เด็กหญิงสุธาสินี เชาว์รักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๗

เด็กหญิงอริสา รอตปน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สารภี  

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๘

เด็กชายวิทยา พิชิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๘๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ประจวบดี
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองสุข

๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๑

เด็กหญิงระพีพรรณ สารสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สรรสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๓

เด็กชายชยพล บุญสม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๔

เด็กชายมนตรี เพ็งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ดวงแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๖

เด็กชายศักย์ศรณ์ อินสะเกตุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๗

เด็กหญิงอลินนิมา พิบูลย์พันธุ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๘

เด็กชายเฉลิมกรุง ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๗๙๙

เด็กหญิงนิชกรณ์ พรามอนงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท พิมพ์พันธุ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายพงศ์ปณต อินทร์ใจเอือ

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๒
นายเนติธร ม้าวิไล

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายธนชาติ เกตุสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายเอกชัย ฟกหอม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายศิวกร จันทร์จริยากุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงพรนิชา แสงสว่าง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๗
นางสาวเยาวลักษณ์ รัตโนสถ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๘
เด็กชายอภิชาติ เณรกอวัง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายกฤษณะพงค์ บุปผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายอธิภัทร จันทร์สุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๑

เด็กชายอรรถกร สมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๒

นายบุญฤทธิ

์

จันทร์มณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๓

เด็กหญิงสกาวรัตน์ สนธิศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๔

เด็กหญิงนันท์ภัส ขุมสุวรรณ์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๕

เด็กชายเสกสรร แสนกล้า
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กาฬภักดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๗

เด็กชายณวัฒน์ วรินทรางกูร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

มาลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ขุมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงพิมผกา ขุมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงนันทกานท์ สังข์ทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๒

เด็กหญิงปนิชา นิธิศุภชาติ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๔

เด็กหญิงโสภิตา อินสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๕

เด็กหญิงโยษิตา ประเวศจรรยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๖

เด็กหญิงกชามาส ปานทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๗

เด็กหญิงวรรณิกา จันทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๘

เด็กหญิงณัฐชา ตู้เจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๒๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชาญสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายณัฐพล แสนคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๑

เด็กชายศุภกฤต จันทร์เครือยิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ โสธรสิริบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ธุระชัย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนปล้อง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๕

เด็กหญิงยุวดี นำพุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงวิชาญวรรณ กาฬภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๗

เด็กหญิงวิมลพรรณ แสนชู
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สละทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๓๙

เด็กชายภาสกร ศรประสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายธัญญากร ธัญญเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๑

เด็กชายรัชพล ทองแท้
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๒

เด็กชายธนวินท์ จีนก๊ก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๓

เด็กชายนฤนาถ สีคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๔

เด็กชายธนาธิป จันทลุน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็ชรใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๖

เด็กหญิงกัลยาณี จันทร์โสภา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๗

เด็กชายเสกสรร ดำมินเสส
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๘

เด็กชายสุเมธ เกิดสมบุญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๔๙

เด็กหญิงธารารัตน์ นาคทองกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แย้มสมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๑

เด็กหญิงพิมณัฏฐา มงคลธนวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เรือนทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๓

เด็กชายกิตติภพ มังคุด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๔

เด็กชายฉัตรรพล บัวนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ไม้สน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๖

เด็กชายวิสิษฐ์พล เพ็งแข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๗

เด็กหญิงสรารัศมิ

์

เสลาลักษณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๘
เด็กชายชนม์ชนันทร์ สกุลพราหมณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๕๙

เด็กชายรณกร นาควงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุษราคัม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๑

เด็กชายกุลเชษฐ์ กันขำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๒

เด็กหญิงอัญชลี ทับทิมใส
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๓

เด็กหญิงอรพรรณ ระวังภัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๔

เด็กหญิงกรนันท์ ทับทิมศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๕

เด็กชายสรายุต มากทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๖

เด็กหญิงอรสา เหลือนับ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๗

เด็กหญิงขวัญข้าว มะนาวหวาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๘

เด็กหญิงมลฐิชา มาศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๖๙

เด็กชายสัจจพร คล้ายหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๐
เด็กหญิงธนันธร โปธานนท์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิษถา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๒

เด็กหญิงกัลยา คำงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ยิงยวด

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๔

เด็กชายวิวิศน์ ลาภังยะวิทย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๕

เด็กหญิงณภัทร ชมงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๖

เด็กชายดรัณภพ บัวคลี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สว่างศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๘

เด็กชายนพพล สมจิตร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๗๙ เด็กชายนิโคลอเล็คซันดาร์

ตัวเรเนียมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงแสตมป ฟุงฟู

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๑

เด็กชายสำราญ มะกรูดอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๒

เด็กหญิงนิชาภา ทองพระธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๓

เด็กหญิงชญานุต ม้าทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๔

เด็กหญิงนำตาล อรุณฉาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๗ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๕

เด็กชายปารเมศ เนือเย็น

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๖

เด็กชายรังสิมันต์ พระสุพรรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๗

เด็กหญิงปนปนัทธ์ ชาวเขาดิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๘

เด็กหญิงชนาภา โสนอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๘๙

เด็กชายภูริภัทร์ ลำเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงมณีธารา มะกรูดอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงนาราลักษณ์ สระเสียงดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๒

เด็กชายศิวัฒน์ เรืองวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ จุ้ยแตง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชาวปลายนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๖

เด็กชายอรรถกร บุญมาตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๗

เด็กหญิงรัชดาพร แก้วเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๘

เด็กชายธนกร บัวเอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๘๙๙

เด็กชายชนวัตร จันทร์ไพจิตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายวิบูลย์พงศ์ พลายละหาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงเมษา สีแตงสุก

ี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายชูเดช พันธุ์แตง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๓
เด็กชายธนกร สระเอียม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายณัฐพนธ์ เอียมประเสริฐ์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายตะวัน รอดบำรุง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงจันจิรา เผือกยิม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงกุศลิน ปานสุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายจามิกร แก้ววงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายวรวรรธ โอภาสพินิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงภัศรา บ้านกลางสมภพ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๑

เด็กชายเพชรชระ สีใส
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เผือกผ่อง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๓

เด็กชายปริวัฒน์ เพชรสุนทรสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๔

เด็กชายชลันธร เซียงผุง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เซียงผุง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๖

เด็กชายสิปปกร ใจกล้า
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๗

เด็กหญิงพรพรหม พรมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๘

เด็กชายวัชรากร มีเพียร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๑๙

เด็กหญิงวรีวรรณ

ี

สาหร่าย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายอวิรุทธิ

์

โพธิมัน

์ ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ใจตรง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๒

เด็กหญิงภูริชญา ใจกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๓

เด็กหญิงอนันตญา ใจตรง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๔

เด็กชายนัฐพล งางาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๕

เด็กชายศิงขร นิตแสวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๖

เด็กชายวีระพงษ์ สิทธิประเสริฐศรี

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๗

เด็กชายศรายุธ พรมเสนา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๘

เด็กชายภาวัต ธิติชาญชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๒๙

เด็กชายกฤษดา มังกร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายเดชานันท์ พลเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ สว่างศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุ่นศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ คำหล้าทราย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงวฑิสญานันต์ เล็กพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

พันธุ์ปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๖

เด็กชายวัชรินทร์ รอดพ่วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๗

เด็กชายพรเทพ ปานนุษณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ การะเวก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๓๙

เด็กหญิงบุญสิตา สาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายธีรภาพ วงษ์แก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๑

เด็กชายอลงกรณ์ ก๊งจ้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๒

เด็กชายก้องเกียรติ มอญงาม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๓

เด็กชายพงศกร พุทธรักษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงประกายรัตน์

วุธวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๕

เด็กหญิงดลสิริ นันท์ดอนคา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๖

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีคำแหง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๗

เด็กหญิงอัญชลี ระเวกโสม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๘

เด็กหญิงวรัญญา อำไพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๔๙

เด็กหญิงอิงค์ดาว อินทร์ประสาท
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จีนขี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๑

เด็กหญิงศอรรยา นุชเทียน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีทองคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๓

เด็กหญิงณัฐชา เปรมคำศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๔

เด็กชายชัชวาล ประภาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๕

เด็กชายกฤตภัค เพินสุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๖

เด็กชายอำมรินทร์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๗

เด็กชายธนากร ศรีพานทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๘

เด็กหญิงอนัญญา ธรรมเนียมมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี สอนฮัว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ สุวรรณ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๑

เด็กหญิงอริศรา ศรีหนองคู
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๒

เด็กหญิงศิรินยา เกตุสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๓

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิมณี

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๔

เด็กหญิงภาวิณี อ่อนแหยม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๕

เด็กชายภีรภัทร์ ขจรทรัพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๖

เด็กหญิงเปมภิการ์ กลำพบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๗

เด็กหญิงวิกันดา อาชญาพอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๘

เด็กชายศิวัช พูลทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๖๙

เด็กหญิงอรปรียา ผิวอ่อนดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๐
เด็กหญิงสมพร โรจน์บุญถึง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๑

เด็กชายสหภาพ ทองหล่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๒

เด็กชายสุวัชร์ กลินพุฒซ้อน

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๓

เด็กหญิงปทมาพร ทองทรัพย์ใหญ่
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๔

เด็กชายวุฒิชัย บัวบาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๕

เด็กหญิงเกวลี ศรีนำ้เงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๖

เด็กชายมงคลชัย ปรางจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงกัญญาภัทร อ่อนน่วม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๘

เด็กชายฐากูล ยศวิชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๗๙

เด็กหญิงสุวรรณา สาลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายธันวา หงษ์ทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ กันยาประสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๒

เด็กหญิงนุจรินทร์ บิดขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๓

เด็กชายชุติเดช จงศิริธารทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๔

เด็กหญิงพัชรพร กำเนิดสิงห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๕

เด็กชายมนัญชัย ศรีภุมมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๖

เด็กชายพีรพงษ์ แก้วศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๗

เด็กชายเงินแท่ง ศรีภุมมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๘

เด็กหญิงวรภิชา ปทุมสูตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ประกอบธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงอภิญญา เอียมสีใส

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๑

เด็กหญิงลีลาวดี หอมสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ปนแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๓

เด็กชายสิขรินทร์ เกิดโภคา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๔

เด็กชายนัฐพล ลิมสุวรรณ

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปลืมจิตร

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๖

เด็กชายต้นไทร ศรีภุมมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๗

เด็กชายธนภัทร ใจซือ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๘

เด็กชายวรัชญ์ สุดยอด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๖๙๙๙

เด็กชายวิษณุ ศรีทองอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายวีรพล ปทุมสูติ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงนันทนัท สังข์ชาวใต้

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายกิตตภณ ปทุมสูติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายวิทวัติ ใจเก่งดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายชาคริต บุญประเสริฐ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงสุมิลา ชาวพม่า

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายประธาน ชาวพม่า

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มิงขวัญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายศันสนะ ทองเย็น

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงกานต์ธีมา ปานเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงชนกพรรณ เพียรเสร็จ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงภาวิณี แสนเหล่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วรรณภา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายสดุดี ศรีจันทร์ทับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายธันวา เลียนเพชร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงเนตรนภา รูปหมอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหมาเพชร

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายสุธิมนต์ เปลืองพร้าว

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายปองภพ ไชยแสน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายธวัชชัย บุตรดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายธนพงศ์ รุ่งเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์ส่งกลิน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงกชนุช สุวรรณช้าง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงจีรนันท์ รอดพ่วง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงกชกร ขุนจันทร์ดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงเนตรลดา ปรีสงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายณัฐภัทร บัวคงหนาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงปนิตา ปะธิปะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายธนชาติ ศรีสมพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายไชยวัฒน์ สุขะระ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขะระ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงพานิภัค เชียงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงยุภาดา เนียมชาวนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจริญสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงอัญชิสา ปราณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงขลธิชา แก้วมหา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รุ่งเรือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงชลธิชา โพธี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงพิทักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ หัตถกรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายกฤษกร รอดหงษ์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายกอบอน รักน้อย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ กลินดอกแก้ว

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายฐิรวัฒน์ เนียมอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๔
เด็กชายธนาวุฒิ สุขสำราญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายธนวัต อาจคงหาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๖
เด็กชายยุคงเดช ขอมชู

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายรพีภัทร รอดหงษ์ทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ อยู่ฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายวรายุทธ กุลศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายวุฒิชัย หลวงถนนเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายสมชาย ช่างเรือนกุล

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงขจารินทร์ ศรีบุญนาค

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงธิรดา รู้รอบดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงเบญจพร ชมชืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงวรัญญา ดอกไม้แย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงสุวนันท์ เนียมหอม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พินทา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงองค์อร จากถิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายอิคคิว ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา ร่วมธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงจันทร์ทรา พัดเพชร

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายธันยา มากสมบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรียอดแส
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายณรงค์ชัย ธรรมแท้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายภัทรพล มีสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายรพีภัทร อาจคงหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายเอกราช บัวสองสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงปุณยาพร การะวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงภันทิลา ทองเหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายภาคิน พรสัจจะธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงสุชาดา สายสล้าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายภคิน สวิระสฤษดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงสุจิตรา ช่างเรือนกุล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายภัทรบูรณ์ สุขใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงขวัญข้าว เชิดชัยศรีพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงโสรญา แก้วบัวดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายภาคินหันต์ เอกปญญาวีย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เอกปชชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

สพ ๒๕๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงนันทิชา ลาโสภี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๓ / ๒๐๓

้

http://www.tcpdf.org

