ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ส่งสอบ ๑๐,๔๘๓ คน ขาดสอบ ๖๖๗ คน คงสอบ ๙,๘๑๖ คน สอบได้ ๗,๑๗๕ คน สอบตก ๒,๖๔๑ คน (๗๓.๐๙%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายปณวัฒน์ แก้วจิว

๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจำป

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายพรกิตติ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายภูริณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงสุรีรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงอริศรา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายชาญฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงญพิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายพีรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงวชิรารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายศุภโชติ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายวรปรัชฌ์
เด็กชายชวัลชัย
เด็กชายธนวรรณ
เด็กหญิงกรกฎ
เด็กชายปวีชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพัฒน์
เด็กหญิงจารุศิริ
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงภัทรวดี

ขันติสถาพร
จันทสิงห์
มีเพ็ง
ระเวกโสม
ญานุพรม
ปนทอง
ชัยสิทธิ์
แก้วจิว
พันธุ์ศักดิ์
อินทร์บุญ
สุทธิธรรม
เตียวเจริญสิน
หสนานนท์
ดีวงษ์
นพนงค์
ประเสริฐอาภรณ์
สะอาดดี
แสงท่านั่ง
เอี่ยมสะอาด
แพนพันธ์อ้วน
ราชบัณฑิตย์
เข็มเพ็ชร
นีขุนทด

๒๘/๐๔/๒๕๕๒

๓๐/๐๙/๒๕๕๑
๐๖/๐๗/๒๕๕๑
๒๒/๑๑/๒๕๕๒

๐๗/๐๘/๒๕๕๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๓
๒๓/๐๒/๒๕๕๔
๑๓/๐๑/๒๕๕๔
๒๖/๐๖/๒๕๕๒
๑๔/๐๙/๒๕๕๓

๒๐/๐๓/๒๕๕๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๒
๑๓/๐๒/๒๕๕๓
๒๒/๑๑/๒๕๕๓

๐๓/๐๗/๒๕๕๓
๓๐/๑๑/๒๕๕๒

๓๐/๐๔/๒๕๕๔
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

๓๐/๐๑/๒๕๕๒
๒๘/๐๗/๒๕๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๕๓
๒๙/๐๙/๒๕๕๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดจำป
วัดจำป
โรงเรียนวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี
โรงเรียนวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี
โรงเรียนวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี
โรงเรียนวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี
โรงเรียนวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภูวรุตม์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงวรนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กหญิงศรัณย์พร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กชายสิทธิ์ธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๕

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๐ เด็กหญิงกชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๐

เด็กหญิงกฤติพร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกันนิกา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิระพงศ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายจีรพันธ์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงฐิดาพร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กหญิงฐิติยาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๗

เด็กหญิงฐิติสิริ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐยศ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดาราฉาย
เด็กชายตะวัน
เด็กชายเตวิช
เด็กชายทวีทรัพย์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธันวา
เด็กชายนริศ
เด็กหญิงนฤศร
เด็กชายนวพล
เด็กชายเนรมิต

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงเบญญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กหญิงปภาดา

นามสกุล
บาแก้ว
ทองมงคล
เสียงดัง
จันทร์เปล่ง
วังทองชุก
มัจฉา
ศรีมาก
จันทร
เอื้อทยา
อูปแก้ว
วงค์จันทร์ทา
ปาละพันธ์
เภาเสน
บุญศิริ
ลิ้มทอง
สายสารี
มีแสงเพ็ชร
คุ้มพันธุ์แย้ม
เล็กพงษ์
กลั่นแก้ว
คงเปย
เปรมทอง
ปานทอง
วจีสุวรรณ
อินทร์โกษา
อวดผิว
ชีพนุรัตน์
ทองฤทธิ์
เอนก
แพนพันธ์อ้วน
ศรีสุวรรณ
ลำเลิศ
พันธุ์เณร
คล้ายสุบรรณ
ดอกไม้แย้ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงปาณิสรา มณีแสง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๕

เด็กชายปารเมษฐ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพรอุมา
เด็กชายพัฒพร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๖ เด็กหญิงพิชญานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๑

เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภรณ์ชนก
เด็กหญิงภัททจารี

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๒ เด็กหญิงภัทราภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงภาณุมาศ
เด็กชายเมธี
เด็กหญิงยศสินี
เด็กชายรพีพงษ์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวรานนท์
เด็กหญิงวริษฐา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศิริโสภา
เด็กชายศุภากร
เด็กหญิงสศิธรณ์
เด็กหญิงสิรินิชา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กชายเหมือนพิม
เด็กหญิงอธิชนัน
เด็กชายอรรฐพล
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายธีรศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

เภาเสน
จรเข้
อุ่นอุรา
แย้มนวม
แกรกลางดอน
บัวคำ
เอี่ยมแย้ม
วงษ์ลมัย
มันมะณี
อ่างทอง
เคนดี
นีขุนทด
ชูจบ
เกตุกลิ่น
ทองฤทธิ์
กลิ่นมนฑา
กลิ่นมนฑา

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

นุ่มพันธ์
คชวัตร
นาคผ่อง
สร้อยสังวาลย์
อยู่กลั่นเถื่อน
พันธุ์แตง
ทับน้อย
ลมูลศิลป
จิตรครบุรี
ดวงดาว
ธรรมณี
ทองลิ้ม
ปนมณี
เทพบุตร
ดาบเงิน
มันมะณี
บุญมี

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอู่ยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายธนรัตน์
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงนุชรดา
เด็กหญิงปวีร์ณพร

ม่วงพันธ์
พลิคง
ระถี
แหนพันธุ์
กุมพันธ์
ใจยะ
สุขเกษม
ศรีละมัย
ชิณศรีดา
สอิ้งทอง
ขำศิริ
อิ่มใจ
คงยืน
อุบลบาน
พราหมณโชติ
จินดามณี
ศรีวิชียร
เกตุประสิทธิ์
ปรางค์ทอง
ว่องเจริญกิจ
ไหมชุม
ฤทาสว่างวงค์
นันทสุคนธ์
เต็มสิริเวทย์
มูลพันธุ์
นินทะวงษ์
ศิลปประดิษฐ์
ภิรมย์ประชาภัทร์
นามอ่อน
วงษ์บัณฑิตย์
หอมบานเย็น
คมขำ
โพธิ์ศรี
สีประเสริฐ
หัวแหลม

สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๒

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๓ เด็กหญิงพรรณภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายกฤตวิทย์
เด็กชายกฤติณ
เด็กชายตรัยคุณ
เด็กชายมลฑล
เด็กชายวัฒนากร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายศิลา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวกร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๕ เด็กหญิงอสมาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๖

เด็กหญิงกณิษฐา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๘ เด็กชายกมนทรรศน์

เด็กหญิงกมลรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กหญิงกรภัค
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๑ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

เด็กชายกษิดิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๓ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๔ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๒

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๖ เด็กหญิงกัณณ์หทัย

เด็กหญิงกัลยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๘ เด็กหญิงกัลยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๙ เด็กชายกานิซ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ยา

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอู่ยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอู่ยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดอู่ยา
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายกิติคุณ
เด็กชายเกษกวี
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายไกรวิทย์
เด็กหญิงขณิฐา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายเขมวัฒน์
เด็กชายจงเกียรติ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๒

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๓ เด็กหญิงจันทกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๐

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิตวิสุทธ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิระพงศ์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายจิราเมธ
เด็กชายจิรายุ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๑ เด็กหญิงฉันทพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงชญาภา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชนิษฐา
เด็กหญิงชมภิศา
เด็กชายชยพล
เด็กชายชรัณรัตน์
เด็กชายชลพรรธน์
เด็กหญิงชลิดา
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายชายไทย
เด็กชายชิชนา

นามสกุล

จั่นผ่อง
ภู่พงษา
ชัยหงษ์
ทองต้นวงษ์
ปานอุทัย
อินทสอน
ศรีกัญญา
อิสสอาด
ภูนุภา
ภู่พุดตาล
ศะศิประภา
คนทน
อภิชาติโยธิน
เพชรมีดี
ฮวบศรี
มะกรูดอินทร์
เคหะนาค
สุขนิรันดร์
หิมานนท์
คำอุ่ม
ใจเย็น
หม่อมหมื่นทอง
ไตรพืช
ต่วนสกุล
วันโสภา
แก้วคำแจ้ง
เกษมสวัสดิ์
บรรเทาวงษ์
บุญมาช่วย
ตันมณี
ม่วงคำ
ชาวลาหาญ
ม่วงงาม
พาตา
ไทยวัฒนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายชินาธิป
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายโชติวรรธน์
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงฑัณฑิวา
เด็กชายณฐกร
เด็กชายณฐภัทร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๒

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๓ เด็กหญิงณมนวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณษมา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐลภัส
เด็กหญิงณัฏฐิกา
เด็กชายณัฐชนนท
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายณัฐวีร์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายดนัยธร
เด็กหญิงดลนภา
เด็กหญิงดลพร

นามสกุล

จิ๋วแหยม
ไล้ฉิม
บุญผ่อง
ใจมั่น
เปยมศักดิ์
เพ็งจันทร์ดี
อรุณรุ่ง
แสงพันตา
ทรงศรี
ชื่นบำรุง
อนุสรานนท์
แช่มโชติ
เจริญสุข
มาเจริญธนโชค
อังคุณดี
สุขเมือง
เที่ยงอยู่
หงษ์โต
ไกรยา
จันทา
สุริยนต์
ปราณีตพลกรัง
สุกใส
เกิดสุข
เนตรจุ้ย
พรมประลาภ
สุขนิมิตร
ไกรหา
เฟองนคร
เพ็ชรัตน์
สุทะพินธ์
สุพรม
กาหลง
สุขสมวงษ์
สุกปานทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงดารานาถ จำปาเงิน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายติณณภพ
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทัศนนันท์
เด็กหญิงทาณิชา
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนนันท์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธนัญกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาคาร
เด็กชายธนาพิสุทธ์
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กหญิงธนาภา
เด็กหญิงธวัลยา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธิดารัตน์

บัวศรี
ศุภษร
ยืนยงค์
แตงรื่น
ศรีนิล
สุขเจริญนุกูล
ข้องจั่น
ผูกพันธ์
พูลกำลัง
กลิ่นหอม
ทรงนามพุฒิ
โพธิ์ม่วงพันธ์
แย้มพิกุล
บุญประเสริฐ
แตงหวาน
ฤกษ์รัตน์
จันทร์มณี
จันทวงศ์
มีสมชัย
เจริญผล
แก้วภมร
แรดทอง
อินทะกูล
น้อยอุทัย
จาดพันธ์อินทร์
แสงสว่าง
พรหมศรี
คงเปย
กอนจันทร์
เรืองสวัสดิ์
ทองจุน
ไชยปญญา
สกุลพราหมณ์
เส็งหลวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๕ เด็กหญิงธิติกาญจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๑

เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรทิตย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๒ เด็กชายนนทกาญจ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๓ เด็กชายนนทนพงศ์

เด็กชายนพรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๕ เด็กหญิงนภศร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงนภสร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๗ เด็กหญิงนภัสนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๔

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๘ เด็กหญิงนภัสลักษณ์

เด็กหญิงนวลศิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๐ เด็กหญิงนันทพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๑ เด็กหญิงนันท์พิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๑

เด็กชายนิธิภัทร์
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงนิสานาถ
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปธิตา
เด็กชายปรเมศร์
เด็กชายปรเมศวร์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๒ เด็กหญิงประดับดาว
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๓ เด็กหญิงประดับเดือน

เด็กหญิงปราณิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๕ เด็กหญิงปรียาพัช
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๖ เด็กหญิงปญญ์นรี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๗ เด็กชายปญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๔

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กชายปญญาวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงปณฑิตา

นามสกุล
ขาวเนย์
ชุ่มเพ็งพันธุ์
ไชยวงค์
ดอกสุทัศน์
เพ็งพันธุ์ฉำ
สุพรศิลปชัย
บรรยงค์
รักใคร่
เสาวรส
เทียนศรี
จำเริญศรี
ดอกประดู่
ศรีวราทรัพย์
อึ้งมณีภรณ์
หมอยาดี
คนทน
สิริสุธินันท์
ประยงธนาวงศ์
แก้วปานกัน
ท่าวัง
แดงรักษ์
พนมมาส
บัวศรี
ศรีสังข์งาม
วงศ์ทับแก้ว
ผ่องสาดา
รัตนวราภรณ์
เล็กกระจ่าง
เล็กกระจ่าง
ภูมิโพธิ์ศรี
ทองไกร
กัลยาณพจน์พร
อินทร์แปน
ผ่องแผ้ว
ดวงใจดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๐ เด็กชายปณณวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๖

เด็กชายปติภัทร
เด็กชายปยศาสตร์
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์พาณิช
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กชายพรพิภัทร
เด็กชายพรภวิษย์
เด็กชายพรภวิษย์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กชายพรหมพิริยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กชายพลพนากรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กหญิงพลอยนภัส

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๐ เด็กหญิงพลอยปภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๑ เด็กหญิงพลอยพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๒

เด็กหญิงพัตรพิมล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๓ เด็กหญิงพิชชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๑

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิมพ์ชญา
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

เด็กหญิงพิมลสิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กหญิงพิยดา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๓

นามสกุล
สงวนทรัพย์
อิ่มเจริญ
ศรีวิเชียร
ไทยทวี
พงศ์ศรีเพียร
จันทร์มา
บ่อคำ
สุขสมพงษ์
จันทรวงศ์
เกตุมณี
ม่วงแช่ม
นาคนิยม
ศรีมือดี
อุดมผล
พวงบุบผา
จันทะวงษา
รสหวาน
พรมมารักษ์
ภุมรินทร์
ศรีสุภผลโภชน์
ภู่มาลา
มาลัยทอง
โพธิ์สิทธิ์
ไชยรัตน์
ปตตานี
พรหมรส
เอี่ยมสอาด
ร่มโพธิ์ไทร
พลากำแหง
วงศ์สุบิน
ว่องสหตกุลชัย
สวัสดี
อนุสรานนท์
พลายระหาร
เทศแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายพีรทัช
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงพีรยา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายพีรวุฒิ
เด็กหญิงเพชรนารี

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๑

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๗

เด็กชายเพิ่มพูน
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภรภัทร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภัทรภณ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กชายภาณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๐ เด็กชายภาณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๑ เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๒

เด็กชายภีมภัช

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กชายภีมภัทรกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กชายภูดิท
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายภูริทัศน์
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมโณชา
เด็กหญิงมนพร
เด็กชายมนภาส
เด็กชายเมธานันท์
เด็กชายเมธาพร
เด็กชายยงธนา
เด็กชายยศกร
เด็กชายยสินทร
เด็กชายยุทธพร
เด็กชายรชต
เด็กหญิงรณิสร

นามสกุล

เกิด

รูปคมสัน
เกตุศรี
เล่าฮวย
บุญเกิด
แสงสุวรรณ
แสงสุวรรณ
นำทับทิมทอง
สุพัตร
อำสมบูรณ์
อุดมผล
ทิพยโอสถ
สุขีเพียร
ใจมั่น
สุทธิอภิวัฒน์
รอดแก้ว
สภาพบดี
ศรีสวัสดิ์
ศรีเจริญ
บุญนาค
ดอกมะสังข์
พันธ์สน
สุมาลัย
เนาวคุณ
อุ้ยศรีคูณ
ชูวงษ์
ฟกหอม
คงสกุล
เหมลี
ดอกกุหลาบ
เกิดมนตรี
ดุลโคกสูง
นิมิตรอักษรกุล
สุวรรณทัศน์
ช้างเผือก
อ่วมมณี

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงรดา
เด็กหญิงรสิตา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชตะ
เด็กชายรัชธรรม
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงรัดเกล้า
เด็กชายลัญฉกร
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวชรศักดิ์

แขเขียว
สุขเกษมฤทัย
เจริญศิริ
คงเจริญ
พรมสุข
ปนทอง
ขอพึ่ง
โภคัง
ข้องม่วง
อ้นพงษ์
วันดี
พิทักษ์วงษ์
มณีอินทร์
จันทร์เรือง
ครุฑคำ
จิตรีพรต
ปนแววงาม
ศรีสวัสดิ์
พันธ์โตดี
งามแพง
วาทีวสุรัตน์
บางวรศิริกุล
ทองเอ็ม
อุดมรักษาทรัพย์
แก้วประหลาด
ปุริสพันธุ์
ศิลาจันทร์
ธีราริยุตม์
กาฬภักดี
อินบางแพ
นาหัวนิล
นิธิราศีวัฒน์
รักชาติ
นาคใหม่
ใจเย็น

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรพล
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กชายวรัญู
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชริศ
เด็กหญิงวาชิตา
เด็กชายวาฤทธิ์
เด็กชายวิกรม
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายวีรโชติ
เด็กชายวีรธนา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรศิลป
เด็กชายวุฒิเมศร์
เด็กหญิงศรารัตน์
เด็กชายศรุต
เด็กชายศาศวัต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กชายศิวิกรณ์
เด็กชายศุกลภัทร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภมัญชรี
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายศุภากร
เด็กชายเศกสันต์
เด็กชายสถาพร
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายสิปปกร
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กหญิงสุปรีย์รัตน์
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กชายสุภาวัฒน์
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กชายสุศรัณย์
เด็กชายเสกสิทธิ์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอธิราพร
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงอมรสิริ
เด็กหญิงอมลรดา

เกตุปาน
ยศไกร
หอมสุวรรณ
เสมคำ
บุบผา
เรือนธนานนท์
จูตะโกมล
เชื้อศรี
ลู่วัฒนกิจ
สุทน
กัณพัฒนะ
ศรีศรากร
แก้วมนตรี
กาญจนระพีพรรณ
อุปานันท์
คงดี
เงินอนันต์
โอนอ่อน
สิงห์ดวง
โพธิ์ศรี
อรุณศรี
เรืองน้อย
ยิ้มประเสริฐ
เพ็ชรัตน์
บางอ้น
พันธ์เมือง
ชมเจริญ
นาคโหน
บุญแช่มชู
กำมอญ
ชูก้าน
ทือเกาะ
แสงกฤษ
วงษ์เพ็ง
ภูผา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงอรัชพร
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงอัญชลีพร
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กหญิงอาภัสรา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๔

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๕ เด็กหญิงอาภาพศุตม์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๓

เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอิสริยา
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กชายคณิศร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๔ เด็กหญิงจีรภิญญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กชายธนณัฏฐ์
เด็กหญิงพลอยรวี
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายไพศาล
เด็กชายภัคพงศ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงมณรตรี
เด็กหญิงกนกภรณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๑

เด็กชายกมลภู
เด็กหญิงกรรกุล
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤษฎ์
เด็กหญิงกอแก้ว

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๒ เด็กหญิงกัญญลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร

นามสกุล
เภาเสน
คชวงษ์
มาระยาท
ไชยลังกา
ศุภผ่องศรี
นิ่มนวลดี
งามสอาด
จันทร์ไกร
แจ่มกระจ่าง
ยิ้มประเสริฐ
พันธุ์เมือง
บุรุษชาติ
เขมะกนก
คุณวโรตม์
สวนสมบูรณ์
สิงหาพันธุ์
หมอยา
จิ๋วเชื้อจาน
ชัยวงศ์
หนูเงิน
ทองดีกัญญา
ไตรสิทธิ์
ถำม่วง
เหระวรรณ์
ใบแสง
คุ้มครอง
สามทอง
ศรีเที่ยงตรง
โกพัฒน์ตา
ยอดไม้งาม
ไก่แก้ว
พันธ์ดนตรี
วงษ์นิธิชัยกิจ
แก่งหลวง
ชมเวลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดชีสุขเกษม
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายกันตพลษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๗ เด็กหญิงกันยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๖

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๘ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๙ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

เด็กหญิงกาญจนา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๑ เด็กชายกานท์ศิษฏ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๒ เด็กชายการิน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๓ เด็กชายกิตติธัชต์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๐

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๔ เด็กชายกิตติปญญา

เด็กหญิงกุลิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๖ เด็กชายเก่งการ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๗ เด็กชายเกริกสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๘ เด็กหญิงเกวลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๕

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๙ เด็กหญิงแกมพลอย

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญสิริ
เด็กหญิงขวัญอุษา
เด็กชายคณพศ
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายฉันทพล
เด็กหญิงฉันธิกา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๒ เด็กชายชณัฏฐติพล
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กชายชนสรณ์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กหญิงชัญญาพร

นามสกุล
เมืองวงษ์
หรินทภัย
เพชรนำดี
ดีพุ่ม
อ่วมคำ
วัดแผ่นลำ
เพียรรู้จบ
ภารัตน์
โภคา
พรมอุทิศ
พุทธวงศ์วัฒนา
ยิ้มสมบูรณ์
สิทธิทองจันทร์
ปาลพันธ์
แดงแตง
วงษ์สุวรรณ
บานไม่รู้โรย
สารพล
เอียดกลับ
ภูพันลา
ไกรสร
โสกุล
เหลืองรุ่งกิจกุล
เพียรสงวน
คูหาพัฒนกุล
ปาลพันธ์
ปางรัสมี
สุพรรณ
บุญชูย้ิมแย้ม
พูลมี
หาญจารุภัทร
สายประเสริฐกิจ
ปอมสถิตย์
พลสาร
เฉลียวศิลป

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๐

ชื่อ
เด็กชายชัยวิชญ์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๑ เด็กชายชาติชายชัยชนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๔

เด็กชายชินกฤต
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายเชิดศักดิ์
เด็กชายโชคชัย
เด็กหญิงญาณาธิป
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณรรฐพงษ์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฏฐนิช
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๕ เด็กหญิงณัฐนภัสสร์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงตรีธารา
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงทอรุ้ง
เด็กชายทิวัฒน์
เด็กหญิงธณัฐษิตา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนรัชต์
เด็กหญิงธนรัตน์

นามสกุล
เกตุประทุม
หล้าหนู
บำรุงเขตร์
พวงพิกุล
ฉัตรไทย
สิงหาพันธ์
กรวดงาม
วันนิตย์
ฤทธิ์สมจิต
หอมสุวรรณ
ฮองกุล
แก้วสุริวงค์
ทมทิแสง
สุดประเสริฐ
ธงอาษา
วณิชชาสกุล
ครุฑใจกล้า
บัณฑิตเลิศรักษ์
กลิ่นศรีสุข
บูรณ์ชนะ
สระทองห้อย
หาญพุทธ
นาคลำภา
ทวีสิงห์
วัชโรดม
เรือนใจหลัก
จริยสุธรรมกุล
เล้าศิลปไพศาล
สิงห์เจริญ
นุชระปอม
ชาวเชียงขวาง
ศะศิประภา
สุดโต
บัวนาค
ธัญญเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธนัญชนก มั่นคง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๖ เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองบุญทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๗ เด็กหญิงธัญกาญจน์ บุญเลิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๘ เด็กหญิงธัญจิรา จันทา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๙ เด็กหญิงธัญชนก สังวรเศรษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๐ เด็กหญิงธัญญ์วัสสา วรกิจเจริญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๑ เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไทยวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๒ เด็กหญิงธันยกานต์ มายืนยงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๓ เด็กชายธัศวินชญ์ ลัภนโชคดี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๔ เด็กชายธาวิน
สุขรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๕ เด็กชายธีทัต
วัชระพงศ์ไพบูลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๖ เด็กชายธีรพัทธ์ สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๗ เด็กชายธีรภัทร์ ศรีศวร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๘ เด็กชายธีรเมธ
สุวรรณศร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๙ เด็กชายนภัสสกร ศรีกงพาน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๐ เด็กชายนรพนธ์ คำนวน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๑ เด็กหญิงนรินธิดา ทองสัมฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๒ เด็กหญิงนาราชา ปุราณสาร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๓ เด็กหญิงเบญญาภา สุมูลเวช
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๔ เด็กหญิงปณิดากานต์ เพิ่มศุกร์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๕ เด็กหญิงปนัดดา มากดวงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๖ เด็กชายปภาวินท์ สิงห์โต
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๗ เด็กหญิงปริณตา ตังอาพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๘ เด็กหญิงปารมี
รุ่งเรืองศรีพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๙ เด็กหญิงปุญญิศา ชูวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๐ เด็กหญิงปุณณ์ณิษา ทาเหล็ก
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๑ เด็กชายปุณณ์ธณัท เตโชนิมิต
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๒ เด็กชายปุณณพัฒน์ จูเรืองทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๓ เด็กชายปุณณวิช นพนอบธนายุ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๔ เด็กหญิงปุณยนุช พิทักษ์วงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๕ เด็กหญิงพรชนก จริตรัมย์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๖ เด็กหญิงพรญาณี วินิจโกศล
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๗ เด็กหญิงพรรณปพร พลายสาสินธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กหญิงพรรณเลขา พันธุ์จันทร์ดี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงพรรณวิษา โคโต
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพริ้งเพรา พารุณ
เด็กหญิงพลอยณัชชา ทรัพย์มาดี
เด็กหญิงพลอยพรรณ สุขสวัสดิ์
เด็กหญิงพัชมณฑ์ ปฤษณารุณ
เด็กหญิงพัชราวดี มะกง
เด็กหญิงพัชริดา สิงห์ดวง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จรณวัตร
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พยุหกฤษ
เด็กหญิงพิชญธิดา ยืนยง
เด็กหญิงพิทยารัตน์ หนูนุรัตน์
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บุญจง
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ไม้เนียม
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมประสงค์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อุบลบาน
เด็กชายพีรภัทร สว่างศรี
เด็กหญิงภัททิดา ไทยแท้
เด็กหญิงภัทรวดี ใจงามดี
เด็กหญิงภัทราวรรณ ทรงครุฑ
เด็กชายภาณุวัช เปยทอง
เด็กชายภูมิวิพัฒน์ เนตรสว่างวิชา
เด็กหญิงภูริชญา ภูวิกิตพิบูลย์ชัย
เด็กชายภูริณัฐ พุ่มตาลพงษ์
เด็กชายภูรีรัช
ทิพาภรณ์กุล
เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนาภากร
เด็กหญิงมุธิตา พรมใจรักษ์
เด็กหญิงโยษิตา เจียรผัน
เด็กหญิงรติกร มณีศิลาเลิศ
เด็กหญิงรมณ
คอนโนะ
เด็กหญิงรมย์นลิน พันธ์สำลี
เด็กหญิงรมยภร เทียนทอง
เด็กชายรมย์รวินท์ สนธิ
เด็กหญิงรวิสรา เปรมปรี
เด็กชายรัชชานนท์ สาระสันต์
เด็กชายรัฐธีร์
นราประวัติพงศ์
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธ์แตง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงรุจิรัตน์
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงวรัทยา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๐

สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๑ เด็กหญิงวริทธิน์ ันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๙

เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงวิมลทิพย์
เด็กหญิงวิวรรนธ์
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงวีรณัฐ
เด็กชายวีรพัฒน์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๐ เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๑ เด็กหญิงศรัญย์รัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กหญิงศรัญยา
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กหญิงศรันย์พร
เด็กชายศวัสกร
เด็กหญิงศศิปรียา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงศิริญญา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวสิน
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายศุภัช
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงโศภา
เด็กชายสมยศ

นามสกุล
รักขยัน
สุวรรณนาค
อัดแสง
ศรีนาค
สุวรรณ์
บัตทิม
สายแสงธรรม
คงศิริ
บุญกล่อม
โอษสมบัติ
วารีนิล
เนียมอินทร์
จิตนิยม
สุดใจกล้า
เนตรสว่าง
จุ้ยเจริญ
ดวงแก้ว
การะภาพ
คงดี
คำประเทศ
ปนวิเศษ
ทรงพินิจ
พันธุ์จบสิงห์
สกุลพราหมณ์
สมอคำ
ลำพันธุ์
ขุนศรี
อินทะวัง
ชาวระหาญ
ศรีวิเชียร
พลายระหาญ
ภัทรเสน
ด้วงพันธุ์
พาณิชย์อังกูร
สงสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสันติสุข
เด็กชายสิทธิณัฐ
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กหญิงสิริรัตนา
เด็กชายสุทธิศักดิ์
เด็กชายสุทิวัส
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กหญิงสุหัชชา
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กชายอติรถ
เด็กชายอธิวราห์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภินัทธ์
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กชายอภิสร
เด็กหญิงอมร
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กชายอริญชย์
เด็กหญิงอริสรา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๕

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๖ เด็กหญิงอัจฉรานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงอัยยาวีร์
เด็กหญิงอาจารี
เด็กชายอาภากร
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กชายเอกพสิษฐ์
เด็กหญิงไอศิกาณ์
เด็กหญิงกนกกร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

โสภโนดร
นาคสมพงษ์
ธรรมเนียม
จิ๋วเชื้อพันธุ์
ปานน้อย
ทูลมาลา
พลอยงาม
มีโฉมงาม
ไตรศรีสุข
เภาเสน
แก้วพันธุ์
ธาราสิทธิ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ธิตานนท์
อ้วนเจริญ
เสร็จกิจ
ผิวพิมพ์ดี
ศรีฉำพันธุ์
นุ่มนิ่มสกุณี
นุ้ยเกลี้ยง
สัญญาปลื้ม
ดำรงสุกิจ
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
พูลสมบัติ
เที่ยงธรรม
แซ่อ้ึง
เหมกุล
ธนาโชควรนันท์
บุญถา
เทียบสี
แผนสมบูรณ์
จิตต์ใจฉำ
ขันโส
จาตุธนานันท์
เอื้อทยา
กลีบสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

สังกัดวัด
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วัดโพธิ์คลาน
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วัดโพธิ์คลาน
วัดโพธิ์คลาน
วัดไชนาวาส

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๒๐๖
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เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๖ เด็กชายกัณฑ์เอนก
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๗ เด็กหญิงกันยารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๖

เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงจรัสรวี
เด็กชายชัชวัล
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายณัฎฐพล
เด็กชายธนะชัย
เด็กชายนที
เด็กชายนรภัทร
เด็กชายปภังกร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๗ เด็กหญิงปรมาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๙

เด็กชายโยเซฟ
เด็กหญิงรพีพร
เด็กชายเล็ก
เด็กหญิงศิรดา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุทธสิทธิ์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายใหญ่
เด็กชายอนิวรรต
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายอรรถณพล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกันต์ธีภพ
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กหญิงฐานิศรา
เด็กชายณภษกร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา

นามสกุล

เกิด

สิงห์โตทอง
ชูพรหม
นรสิงห์
บัวสำลี
มะลิต้น
วงษ์สถิตย์
แก้วศรี
คุณอำสา
อุทัยฉาย
ศรีทองคำ
มูลบุตร
ชาวนา
จุ้ยเจริญ
เมืองเชียงหวาน
บุญมา
อยู่รอด
เกิดประทุม
สายอาทิตย์
นามลายทอง
ลื้อยอด
โคตบูรณ์
ธรรมนู
ชูมี
บุญยังดี
คำแก้ว
สิงห์โตทอง
แหยมโอ๊ก
วัยยิ่งยุทธ
ปนคง
แสงจินดา
แพนพันธุ์อ้วน
บุญมา
จิตร์ตรีเมต

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
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วัดไชนาวาส
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สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงณัฐทิดา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธีทัต
เด็กชายธีร์ปกรณ์
เด็กชายนภดล
เด็กหญิงนฤดี
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กชายนิติพันธ์
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพุฒิธร
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงมรกต
เด็กชายมาโนช
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรินรนนท์
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กหญิงสร้อยฟา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอธิพัฒน์
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายธนกร
เด็กชายพร้อมรบ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๔

นามสกุล

แตงสุทธิ์
กวินสารกิจ
บริสุทธิ์
หงษ์เงิน
ศรีสวัสดิ์
หุ่นแสวง
พารุณ
เจริญศิริ
กิ่งแฝง
เภาเสน
รถมณี
สังข์ภากรณ์
วังขันธ์
รถมณี
นุ่มพันธ์
เกตุสุทธิ
ไม่มีนามสกุล
ศิริเจริญ
กิมฮวดกุล
อินธิทัน
ปานเพ็ชร
ภิธรรมมา
ขำโสภา
จิตใจฉำ
กลิ่นบุญรัตน์
แทนพันธุ์
ไม่มีนามสกุล
คุณพรรษา
โพธิ์อ้น
มงคลศรี
ซ่อนกลิ่น
สงสุวงษ์
ทับทิมทอง
บุญชู
บัวมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิทยาศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดไชนาวาส
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายศักรินทร์ พลอยแดง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กชายอาธิวรา พารุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กชายกรณพงศ์ ทับเณรธัญสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญมี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๙ เด็กหญิงกุสุมา
ศรีเพียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๐ เด็กหญิงคุณัญญา หงษ์เมือง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๑ เด็กชายจารุวิทย์ บัวบาน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กหญิงชนากานต์ แก้วปานกัน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กชายชัชชภูมิ หาญพุฒ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๔ เด็กชายญาณภัทร บุญศรีรอด
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กหญิงญาณิศา สมจิตต์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิ์สัมฤทธิ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

เด็กชายณฐวัฒน์ ทองสี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กชายณพัชญ์คุณ ชื่นสุขพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ปญญาสิงห์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กหญิงณัฏฐา โพธิ์ศรีทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กหญิงณัฐปรีญา เอมสมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กหญิงณัฐมน ชาวปลายนา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กชายธนกร
รัตนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กชายธนกฤต ขันทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กชายธนบดี
อ้นมี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กชายนราวิชญ์ พันธ์ซาว
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๘ เด็กหญิงนริสรา แก้วนิยม
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๙ เด็กหญิงนันท์ชพร ทับรุ่ง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๐ เด็กชายนันทิพัฒน์ ดอนไพรปาน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กหญิงนิชานันท์ หงสกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๒ เด็กหญิงปณิตา โพล้งวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กชายปราชญ์ชัย พันธุ์จันทร์ดี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๔ เด็กชายปรีชาวุฒิ จันทสุ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กหญิงปวริศา นามวงษ์บุญ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงเปมิกา สุมิตรเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กชายพรชัย
นาคสมพล
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กชายพรพิภัทร โพธิ์ศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กหญิงพลอยชมพู กิติธรรมรงค์

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๕

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๗

๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กชายพิชวัชร์
เด็กหญิงพิมพ์พจี
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพีรธัช

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๔

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๕ เด็กหญิงเพชรนำหนึง่
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๑

เด็กชายภครนนท์
เด็กหญิงภัควิภา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงภารดี
เด็กชายภาสกร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๒ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๕

เด็กหญิงมินท์ธิตา
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงรัชนียากร
เด็กชายรัฐธีย์
เด็กหญิงเรยา
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศิรภัสสร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงศิระประภา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายสรวุธ
เด็กชายสัญชัย
เด็กชายสานิตย์
เด็กชายสิทธา
เด็กหญิงสิบพร
เด็กหญิงสิริลักษณ์

นามสกุล
แก้วไชยยันต์
มาลีสุทธิ์
ทับเณร
ยศสกุลเลิศ
จุลสุคนธ์
ศรีคำไทย
สุขเรือน
พิชิ
โพธิ์ทอง
คำเชิด
อิ่มสำอางค์
ประจงตุ้ม
ซ่อนกลิ่น
สุวรรณศร
แปนพงษ์
หอมจันทร์
สวัสดิ์เชิดวงศ์
อังกุลดี
ปาลพันธุ์
ภู่โอภาสนันท์
ไพฑูร
แสนพันธ์
ปานสุวรรณ
ศรีสังข์งาม
สุขเถื่อน
พันแตง
พรมชัย
แก้วอ่วม
สังอาภาวรากุล
เทียนไชย
วงศ์ศรีเผือก
แสงวันดี
สุวรรณประทีป
แซ่จิว
หนูเนียม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงสิรีธร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายอัครพงศ์
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายอัยการ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายชัยพร
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธีรศักดิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๐

เด็กชายปฏิภาณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๒ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๑

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๓ เด็กหญิงศรัณยาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๙

เด็กหญิงศราวดี
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงอนัญตญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกษิรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๐ เด็กหญิงกัญญาภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงจื่อฉิง
เด็กชายชญานน
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชัยชนะ

นามสกุล
พรมเดช
เรือนเพชร์
สีราทอง
แซ่ฉ่ัว
ทิมขำ
ดิษเจริญ
วีระวรรณ
อชพงศ์สิน
ชาวลาดงา
บุญล้น
ผ่องศรี
เนตรอนงค์
ผลสมบูรณ์
บุญเกลี้ยง
ทัศนชุมพล
บุญเกิด
บุญณะ
เพ็ชรพยัพ
พระจางวาง
จันทร์ขาว
ทองเพิ่ม
บุญธนาวงษ์
อัยรารัตน์
คงกิจธัญธร
บุญนิ่ม
โลมาแจ่ม
เปรมบำรุง
สะอาดดี
เมเศรษฐี
แดงศิริ
ยับ
สกุลพราหมณ์
ทรัพย์ประภา
พุ่มไม้
รื่นรวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวิทยาศึกษา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายชัยรัตน์
เด็กชายชินวัชร
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายโชคชัย
เด็กหญิงซูซาน
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายดิศรณ์
เด็กชายทศพล
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธรรศธรรม
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนาริน
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงบีรญา

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๔

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๕ เด็กหญิงเบญจกัลยาณี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๖ เด็กหญิงปณัสนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๗

เด็กชายประภัตร

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๘ เด็กชายปรุฬห์วิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๓

เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายปติภัทร
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพรพรรณ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๔ เด็กหญิงพรรณทิพย์

นามสกุล
สอนภูงา
เกิดพงษ์
ใบเตย
เซ็งขุนทด
น้อยเกิด
คงสมจิตต์
ช่างไม้งาม
กงถัน
อบอุ่น
ทิมใจทัศน์
นุ่มสุข
สุขสมบูรณ์
ศรีเพชร
ทองโต่น
ณ นครพนม
ถาวรวัฒน์
พันธ์จบสิงห์
สามงามหลู
หงษ์โต
ไทยวงษ์
มณีสาย
ชัยชนะ
จันทร์จบสิงห์
สายเมธี
สำเนาวงษ์
จโนภาษ
พุ่มกระจ่าง
อินทร์บุญ
ผลสมบูรณ์
มะลิวงษ์
อารีนอ
นาคบุตร
ฉิมหม่าน
ศรีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

วัดปราสาททอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงพัชรธิดา
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิชยา
เด็กหญิงพิมพ์ธิชา
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพียงดาว
เด็กหญิงภัคสุรีย์
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภูมิสิทธิ์

แสงยนต์
กำเสียงใส
สง่างาม
สุขแพทย์
บุญจุฑาวัฒน์
กิจรุ่งทิพย์สกุล
ใหม่เอี่ยม
นิมิบุตร
ผาอินทร์
คุ้มนุช
สุนทรวิภาต
คำไพเราะ
ทัดเกษร
ดวงแก้ว
พิมพ์จันทร์
มักสัมพันธุ์
ศรีครามน้อย
ยศมา
ธนพงศ์สถิต
กำลังหาญ
เครือแก้ว
นาคทับที
เหล่ากอดี
แก้วกำเนิด
มณีวงษ์
กองชุมพล
นาคสมพันธ์
วิจารณญาณสกุล
ชูติภากรกฤษณ์
เรืองทอง
แย้มน้อย
ใจกล้า
หู้โลหะ
สุดเสมา
วันสุข

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๗ เด็กหญิงวรางคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๘ เด็กหญิงวาสนา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๙ เด็กหญิงศศิวิมล
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๖

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๐ เด็กชายศักดิช์ นินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กหญิงศิริกัลญา
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กชายศิลปศรุต
เด็กชายศุภกร
เด็กชายเศรษฐดา
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสิภิขวัญ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอัฐวิทย์
เด็กชายเกียรติรัตน์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจิรเมธ
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปยรัตน์
เด็กชายภานุวัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวนแตง

วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายภูมิพัฒน์ ปตเวก
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กชายรณชัย
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงสุภัชสา
เด็กชายสุรพศ
เด็กชายกรกช
เด็กชายกฤษฎา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง

ชาวกำแพง
แพจั่น
กลิ่นภักดิ์
ชาวสวนแตง
พรมลา
มารมณ์พันธุ์
เสือนุ้ย
อินทร์สาลี
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่พวงจันทร์
เด็กชายจตุรพักตร์ ทองสำฤทธิ์
เด็กชายชนาธิป ชาวบ้านสิงห์
เด็กหญิงชลลดา เสือนุ้ย
เด็กชายณัฐพล พงษ์สุทัศน์
เด็กหญิงธัญพิชชา ธาระหาญ
เด็กหญิงธันยพร ปรางเทศ
เด็กชายนภัสกร ณรงค์
เด็กชายนิพพิชฌน์ เอี่ยมคง
เด็กหญิงปานตะวัน แก้วเมฆ
เด็กหญิงพัชร์ชวัล อารินทร์
เด็กหญิงพิชชาภา ปนเอก
เด็กชายภาคิน ศิริพจนากร
เด็กหญิงมลฤดี ฤทธิ์กระจาย
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชาวเกาะใหม่
เด็กชายวรชาติ หอมเจริญ
เด็กชายวรวิช
พันธ์แตง
เด็กหญิงวริศรา สิงห์พันธ์ม่วง
เด็กชายวีรยุทธ แขวงเมือง
เด็กชายศิวิต
นิลศร
เด็กหญิงสุชาวดี ทองฤทธิ์
เด็กหญิงสุพัตรา อุปสรรค
เด็กหญิงอดิศา ชีพนุรัตน์
เด็กหญิงอรวรรณ วิชัย
เด็กชายกิจอนันต์ แก้วพวงษ์
เด็กชายจิราพัฒน์ จันทร์กระแจะ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวนแตง
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวนแตง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวนแตง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดไผ่ลูกนก
วัดม่วง
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เลขที่
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ประทุมสูตร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๖
แสนแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๗
สมสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๘
รอดพ่วง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๙
ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๐
รอดพ่วง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๑
ตันทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๒
แผนสมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๓
เครื่องกัณฑ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๔
พงษ์สุทัศน์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๕
แก้วสุขใส
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๖
อ่อนแหยม
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๗
เสาร์คง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๘
ศรีบุญเพ็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๙
อานมณี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๐
วงษ์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๑
แสนศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๒
นพวงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๓
เภาเสน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๔
เหมมาลา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๕
นิ่มนวล
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๖
บุญมีรอด
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๗
แสงสายออ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๘
โฉมตระการ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๙
บุญธรรม
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๐
โพรามาต
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๑
ใจดี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๒
กร่ายติ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๓ เด็กหญิงทิพย์ทองธาร ทองแท้
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๔ เด็กหญิงพนิดา
อาจคงหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๕ เด็กชายเมธา
วงษ์สุดิน
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๖ เด็กหญิงสร้อยทิพย์ เจริญศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๗ เด็กชายอัษฎายุทธ สุทธิโพธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๘ เด็กชายคฑาวุธ โนนทา
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๙ เด็กหญิงนริสา
อินทโสม
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายทัศพงษ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปาลภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กชายฤทธิ์เดช
เด็กชายวรพรต
เด็กชายสุพัฒน์
เด็กหญิงอุรัสติยา
เด็กหญิงวิไลรัตน์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงญาธิป
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนากร
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงพฤกษา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายชนะชัย

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระประทุม
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระประทุม

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระประทุม
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระประทุม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วง
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงศุกร์กันยา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงวัชรี
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายอชิตพล

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๖

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๗ เด็กหญิงกัญญ์วราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๗

เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงปุณณดา
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสมพล
เด็กชายตนุภัทร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชลสิทธิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงกัญยรัตน์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายนฤเบศ
เด็กหญิงบุญทิพย์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพัดชา
เด็กหญิงพิริสา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระภัทร

นามสกุล
เกตุการุณ
ศรีเจริญ
ธงเจริญ
จอนบำรุง
จันทร์โพธิ์ทอง
อำแก้ว
สายพิรุณทอง
อารมย์คง
แสงเพ็ชร
แสงเพ็ชร
ศิริอุบล
จิวโง้ง
สัพท์เสนาะ
จันทร์บุตรศรี
ในจิตร
โพรามาตร์
ศรีนำเงิน
พึ่งล้อม
พันธุเณร
ทองโส
เนตรภักดี
มณีวัย
แพนพันธุ์อ้วน
ชาวลาหาญ
สำเนียงสูง
ชื่นมาก
ทองแสง
สุขชัยศรี
รัตนชุมพล
แก้วเก้าดวง
สุรสิทธิ์
ลาพาด
ผิวอ่อนดี
ไม้ทอง
พลเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโสน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองโสน
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองโสน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดสังฆมงคล
วัดหนองโสน
วัดหนองโสน
วัดหนองโสน
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๙

ชื่อ

นามสกุล

ลิ้มวิลัย
บำรุงกิจ
นิลยะไซ
สูงเจริญ
เขียวอรุณ
พูนสำราญ
สังฆวรรณ
หนูทอง
แพนพันธุ์อ้วน
สนแย้ม
เพชรอารี
เส็งสุข
เด็กหญิงหมวยน้อย ไชยกิจ
เด็กหญิงหรัณยา มีชนะ
เด็กชายอรรถพล จำปาศักดิ์
เด็กชายเอกพล อินสว่าง
เด็กชายไชยนันท์ เข็มเพชร
เด็กหญิงกชพร วงศ์แก้ว
เด็กหญิงกาญจนา ปณฑศิริ
เด็กหญิงเกศิณีย์ อินทวงษ์
เด็กชายจักรพงษ์ นพวงษ์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นพวงษ์
เด็กหญิงธนพร เสียงดีเพ็ง
เด็กชายธนวรรธน์ จงเจริญ
เด็กหญิงธัญชนก จุ้ยพันธ์ดี
เด็กชายธีรเทพ อ่อนนิ่ม
เด็กชายนะโม
รุ่งวราภรณ์
เด็กชายพันธวัฒน์ นาคเวช
เด็กชายพีรพล นาคปานวงษ์
เด็กหญิงฟาติมา เย็นกลม
เด็กชายภานุวัฒน์ ปนแก้ว
เด็กชายวงศกร เทพประสิทธิ์
เด็กชายวรชัย
ทันซาว
เด็กชายสรวิชญ์ บุญมี
เด็กชายสุชัจจ์
ชาวสมุน
เด็กหญิงภัทธิรา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงเมวิกา
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายรตนพล
เด็กชายวชิราภัทร์
เด็กชายวรเดช
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายศักดาวุฒิ
เด็กหญิงสศิกาญ
เด็กหญิงสุชาวดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงกานต์สิริ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนภัทร
เด็กชายปติศักดิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กชายมงคล
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงวันใหม่
เด็กชายศุภกฤษณ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กชายสุวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนณพัฒน์
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงอภิรยา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธนภวิษย์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กหญิงภวรัญชน์
เด็กหญิงลลิสา
เด็กชายวรพงศ์
เด็กชายรัฐชเเทน
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายพชรพล

นามสกุล
แปนแก้ว
ศรีวงษ์
เหม็งพันธุ์
เข็มเพชร
วงศ์แก้ว
หลำสุข
พรมพ่วง
บัวทอง
เทพประสิทธิ์
เสียงดีเพ็ง
เฮ็งเจริญ
ทุมแสน
ธัญญเจริญ
อ่อนนิ่ม
พรมวรรณ
ดอกนางแย้ม
สุดแก้ว
สุวรรณสิงห์
ดวงเที่ยง
นรสิงห์
เสียงดีเพ็ง
เมียงแก
ดวงจิตร
เภารัตน์
กุพาพันธ์
น้อยอ้น
อินทร์ใจเอื้อ
ต่อสกุล
ศูนย์ศรี
เล้าประเสริฐศรี
จันทาทอง
ฟกอินทร์
ผลไพบุลย์
ปารอด
วีทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
๒๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามทอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดสามทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามทอง

๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดสามทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดสามทอง
วัดสามทอง
วัดสามทอง
วัดสามทอง
วัดสามทอง
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดสุวรรณนาคี
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายวชิรวิทย์ ดีทองพะเนาว์
เด็กหญิงวรรณนิษา ทองถนอม
เด็กหญิงอติพร อ่วมคำ
เด็กหญิงอารดา เกิดศรี
เด็กชายเอกนรินทร์ เชื้อสายสิทธิ์
เด็กหญิงไอยลดา พันธุ์แตง
เด็กชายกิตติศักดิ์ ด้วงมาก
เด็กหญิงขวัญฤดี รอดจิตตสวัสดิ์
เด็กชายจีระศักดิ์ กวานห้อง
เด็กหญิงฐิติธนาภรณ์ กุลวงษ์
เด็กหญิงธันยารัตน์ เจริญเดช
เด็กหญิงสุนิตา กลีบบัว
เด็กหญิงเสี่ยว
อี่
เด็กหญิงธัญพิมล เต็งมิ่ง

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

เด็กชายนรุตม์
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายทัดเทพ
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงปทิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสุกณธิภา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธนปญญ์
เด็กชายบุญญฤทธิ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพันตำลึง

พุ่มเปรม
ศรีสังข์
พันธ์คำ
สิงห์พันธ์ม่วง
วงษ์วิจารณ์
จีนกระจัน
พันธุ์แตง
อยู่กลั่นเถื่อน
แก้วใส
กิมสาตร์
นิลพัฒน์
มีนันท์
โพธิ์ทอง
คงเปย
ศรีจันทร์อินทร์
นิลวงษ์
เพ็งคล้าย
โพธิ์พันธุ์
รุจิโภชน์
ล่อซุ่นนี้
ชัยพรชูโรจน์

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพันตำลึง

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพันตำลึง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพระนอน

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพระนอน

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพระนอน

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
วัดพันตำลึง
วัดพันตำลึง
วัดพันตำลึง
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดวังพระนอน
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพิรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กชายพูลศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กชายภูริณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงยศุตมา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๔ เด็กชายรัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๕ เด็กหญิงศรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงสิริกัลยา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๗ เด็กชายก้องเกียรติ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๘ เด็กชายณัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กหญิงทิพรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงรัชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๑ เด็กหญิงลัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๒ เด็กหญิงวนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๓ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๔ เด็กชายวีระศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายณัณฐวัฒ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายอลงกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายธนโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๘ เด็กชายณัฐกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๙ เด็กหญิงฐิติรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงฐิติยา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๒ เด็กหญิงธณคชล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๓ เด็กหญิงอิสรีย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กชายสืบสกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กชายสิทธินนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กชายกล้าณรงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กชายกัญจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงณัฐชิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงณีรนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กหญิงพัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กหญิงพิชญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กชายพิชิตชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๕

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

โพธิ์ปน
โพธิ์พันธุ์
แก้วก่า
ปุริสธรรม
พันธ์โยสี
สุขหำ
ละออ
ศิลารัตน์
โพศิริ
วิบูล
อยู่ศักดิ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

ธัญญวุฒิ
เฉกแสงทอง
มาลัย
นวมขำ
จันทร
ศรีวิเชียร
วรรณา
ขำมณี
แย้มพจนา
ยิ้มประเสริฐ
ทองไข
ศรีวิเชียร
แก้วปาน
สกุลพราหมณ์
พลเสน
อินทรีย์
ชาวเขาดิน
แตงอ่อน
ดอกบัว
ปนงาม
จันทรังษี
มีครองแบ่ง
ชาวเขาดิน

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดตาล

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดตาล
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดตาล
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

สังกัดวัด

วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี

หมายเหตุ
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ชื่อ

เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๖ เด็กชายภัทรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๗ เด็กชายเมธา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๘ เด็กชายวุฒิพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๙ เด็กหญิงศรันกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๐ เด็กหญิงศิริลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๑ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๒ เด็กหญิงสุภาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๓ เด็กชายสุรดิษ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๔ เด็กหญิงอธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๕ เด็กหญิงเอมมิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงขนิษฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๗ เด็กหญิงฉวีวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๕

สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายณัฐพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๑ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กหญิงวรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กหญิงวันวิสาข์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๔ เด็กชายกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๕ เด็กชายกฤษดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๖ เด็กชายกายเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๗ เด็กชายกิตติพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๘ เด็กชายเจตนิพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๙ เด็กหญิงชฎาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๐ เด็กชายชาคริต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๑ เด็กชายธิติญานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๒ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๓ เด็กหญิงพรพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๔ เด็กชายยุทธนา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๕ เด็กชายศราวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๖ เด็กหญิงอภิธญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๗ เด็กชายเอกภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายกิตติภพ

นามสกุล
เสือวงษ์
จำปาเรือง
คล้ายหงษ์
พวงบุบผา
พลเสน
สะราคำ
เพ็งคุ่ย
เกษสังข์
ขิงหอม
วงค์เสถียร
สาระสารินทร์
เขมานนท์
อุทาพรหม
กำบุญ
กลมวงษ์
เจริญมี
พุทธจรรยา
นาดี
กลิ่นหอมดี
พันธ์วงษ์
อุทาพรม
มัจฉา
โพธิ์พันธุ์กุล
สอดสี
ขำเขมร
สละชีพ
พรมนิล
หาญพุฒ
พิศวง
แผนสมบูรณ์
มาตวงศ์
ทองมา
บุญเติมเต็ม
เผือกพันธ์ด่อน
นามอยู่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดตาล

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดตาล

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดตาล

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประชุมชน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประชุมชน
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประชุมชน
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประชุมชน
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประชุมชน

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดประชุมชน
วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดโพธิ์ท่าทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๑ เด็กชายนนทสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๒ เด็กชายภานุวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๓ เด็กชายอธิคม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๔ เด็กหญิงอมรกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๕ เด็กหญิงอรสา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๖ เด็กชายวิศรุต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๗ เด็กหญิงกชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๘ เด็กชายจักรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๙ เด็กหญิงช่อผกา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๐ เด็กชายณัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๑ เด็กหญิงดารินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๐

สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๒ เด็กชายทรัพย์พิสุทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๙

เด็กชายธนพร
เด็กหญิงบุษยมาศ
เด็กหญิงพัชราภร
เด็กชายรัตติกาล
เด็กชายวรรณรภพ
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงศิริจรรยา

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๐ เด็กหญิงสุพรรณนภา

เด็กหญิงอภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๒ เด็กหญิงอมรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๓ เด็กชายเดโชชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๑

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๑

เด็กชายเกตุมงคล
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายเจษฏางค์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณิษณุ
เด็กหญิงดวงฤดี

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๒ เด็กหญิงทรัพย์อักษร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธวัลพร

นามสกุล
มาตศักดา
หอมหวล
ขาววิเศษ
เอมแบน
เภาเสน
เอียงชัยภูมิ
แสงอรุณ
คุ้มบุญ
จันทร์เพ็ญ
อู่แสงทอง
จันทรัตน์
เย็นมนัส
ดาวช่วย
ม่วงสนิท
นาคพิณ
เผ่าพันธ์
อินทร์บุญ
แตงหวาน
ชาญไชย
สุนารัง
ทองแย้ม
เนาวเรศ
ดวงใจดี
งามงอน
แก้วเถื่อน
เกตุคง
เขียวเซ็น
ตุ่มศรียา
สืบปาน
ขุนศรีรักษร
สวรรค์ประธาน
ทองลิ้ม
ฉิมฉลอง
รอดสถิตย์
แขวงอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดโพธิ์ท่าทราย
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิชานันท์

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๘

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๙ เด็กหญิงปภรรณวสร

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๐

เด็กหญิงปานรวี

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๑ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์

เด็กหญิงพัชราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๓ เด็กชายภาคภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๔ เด็กหญิงรุ้งตะวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๕ เด็กหญิงศรีอำพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กหญิงศศิธร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๗ เด็กชายศิวพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กหญิงอนันตญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๙ เด็กหญิงอภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๐ เด็กชายอภิรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๑ เด็กหญิงเอวิตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๒ เด็กหญิงไอยวริญท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๓ เด็กหญิงธัญรัต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๔ เด็กหญิงรัตติกาล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๕ เด็กหญิงเกตน์นิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๖ เด็กหญิงเกวริน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๗ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๘ เด็กหญิงใจบุญ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๙ เด็กชายชาตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๐ เด็กหญิงณวรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๒ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๓ เด็กหญิงปทมา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๔ เด็กชายรัชชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๕ เด็กหญิงวริยา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๖ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๗ เด็กชายอลงกต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๒

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กชายจามิกร

นามสกุล
พันธ์สำลี
เกิดคลำ
หมั่นมาก
สุขเกษม
ชินสระน้อย
แก้วสกุณี
สีชาวนา
เศษวงษ์
คันธรักษา
เกตุนาค
ใจพุก
มากระจัน
อุ่มน้อย
ดีเสือ
อ่วมมั่น
ชัยมณี
นาคทองอินทร์
ปนอุบล
แก้วเถื่อน
สุขเกษม
พลา
ยอดใจดี
หลำจรูญ
ศรีบุญ
ทองเรือนดี
สีมารักษ์
รักศรี
เณรจาที
ดีกาว
ปราบนอก
ดีกาว
พุกมีพันธุ์
แก้วประเสริฐ
ฉายวิเชียร
ธีมานนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณรงค์ศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๑ เด็กชายณัฐวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๒ เด็กหญิงธีราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๓ เด็กหญิงนพรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๐

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๔ เด็กหญิงปญญาภรณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๙

เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงศรินยา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤษฏิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๐

เด็กชายกฤษดา

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๘

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงกัลยรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กหญิงขวัญข้าว
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๔ เด็กหญิงทรรณรต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๖ เด็กชายปฐวี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๗ เด็กหญิงรัญชิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กหญิงรินรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๙ เด็กหญิงรุ้งรพี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๐ เด็กชายวีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๑ เด็กชายศิวัช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๒ เด็กหญิงสิริยากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๓ เด็กหญิงสุภารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๔ เด็กชายจิรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๕ เด็กหญิงจุฑามาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๖ เด็กชายฐิติกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๗ เด็กชายณฐกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงดลพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๙ เด็กชายปภาวิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๐ เด็กหญิงพิชญากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๑ เด็กชายพีรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๒ เด็กชายรัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กหญิงสุนิษา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๒

สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๔ เด็กหญิงอภิญาภรณ์

นามสกุล

เชื้อเพชร
พชวงษ์
ปนคง
มารูปหมอก
แพจั่น
ศรีเหรา
พิชิ
สะราคำ
มหรรณพ
วงค์ทองดี
ปาลพันธ์
อ้อมทอง
โรจน์บุญถึง
คำอุด
จีนแสง
ทองแก้ว
เทพราช
อ้อมทอง
นนทบุตร
ศรีสร้อยแก้ว
มากระจัน
โสภา
จ่าพันธุ์
กลิ่นภักดิ์
หริ่มฉำ
ชิ้ววงษ์
วงค์ทองดี
ศรีสืบ
บัวดิษ
อนันชยพัทธิ์
ลอเหลืองส่ง
เฟองนคร
เจริญกิจ
บุญยวรรณ
หาญพุฒ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดกระจับ

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดลาดกระจับ
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอภิศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๖ เด็กหญิงอาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๗ เด็กชายวราเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๘ เด็กชายคมเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๙ เด็กหญิงธนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๐ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๑ เด็กหญิงธนาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๒ เด็กหญิงธนาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๓ เด็กหญิงปยาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๔ เด็กชายพลากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๕ เด็กชายภูรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๖ เด็กหญิงมาริษา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๗ เด็กชายสิทธิพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๘ เด็กชายสุเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๙ เด็กหญิงกฤตชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๐ เด็กหญิงทับทิมทอง

เด็กชายนลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๒ เด็กชายบุญญรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๓ เด็กหญิงฟาใส
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๑

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๔ เด็กชายภาณุเมศวร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายจักรพันธุ์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายชัชชัย
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายวีรเทพ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสุริยน
เด็กหญิงนพมาศ
เด็กหญิงนิชา
เด็กชายปติภัทร
เด็กหญิงแพรวา

นามสกุล
ยอยรู้รอบ
สงวนสัตยากร
สุพรรณวงศ์
อยู่กลั่นเถื่อน
โมกข์ศิริ
ชีพนุรัตน์
ฉายวิเชียร
พันธุ์ไทย
พลเรือง
ชีพนุรัตน์
กรุดสกุล
รอดเล็ก
หมอยาดี
ดอกพุด
เสมคำ
สุวรรณรัตน์
ค้างคีรี
เกตุคง
บุญมี
สีนวลวริทธิ์
ยุทธนา
พันธุ์วิหก
อ่วมวงษ์เปรม
ริตกันโต
ศรีพิพัฒน์
แก้วมณี
ประเสริฐ
คำภาพักต์
หงษ์เวียงจันทร์
ภู่คงพันธุ์
พัดทาบ
ไวยพัดทา
มาลา
มาพันธุ์
โคกมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม

สังกัดวัด

วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๐ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

เด็กชายยศพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๒ เด็กหญิงรุ่งทิวา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๓ เด็กชายเลิศฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๔ เด็กชายวัชรากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๕ เด็กชายศุภโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กหญิงสุพรรษา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กชายหฤษฏ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กหญิงเนื้อทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กชายชยาวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กชายธัญพิสิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กหญิงพัชราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กหญิงศิริรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายสุรพัศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๔ เด็กชายชัยนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๕ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๖ เด็กหญิงณิศารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๗ เด็กหญิงธันย์ชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กหญิงปุณยวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๙ เด็กชายวชิรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงสุภัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๑ เด็กหญิงอมรสิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๒ เด็กชายณัฐพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงวราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๑

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กหญิงนวลพรรณ

เด็กชายมงคลชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายสุรพัศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๗ เด็กชายพิตรพิบูล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๘ เด็กชายกฤตพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๙ เด็กชายชิณพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๐ เด็กหญิงฐิติญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๑ เด็กหญิงบัวชมพู
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๒ เด็กหญิงประวีณา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๓ เด็กหญิงปาณิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กชายพิชามญชุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๕

นามสกุล
วงษ์พันธ์ตรี
สร้อยสุวรรณ
แก้วใหญ่
ศิริชมภู
กอยรัมย์
อินทร์แจ้ง
เรืองทอง
ริตกันโต
แสงเทียน
นุวงษ์วรรณ์
พรหมอิ่ม
รัตนะ
โหยย้อย
ศรีทองคำ
จันทรัตน์
ปญสมคิด
แก้วถม
กลิ่นโฉม
โหยย้อย
วงษ์บัณฑิตย์
พาสาลี
กลิ่นหอม
เถื่อนโยธา
หอมหวล
แก้ววิชิต
ทองชุบ
ชิงดวง
จงเจริญ
คำทัศน์
ภิรมย์เมือง
แซ่ซี
ทับฤทธิ์
บุกพันธ์
ธานี
จันทร์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแก้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

สังกัดวัด

วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดใหม่รัตนเจดีย์
วัดแก้ว
วัดแก้ว
วัดแก้ว
วัดแก้ว
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๕ เด็กหญิงสุพัทร์ชญา

เด็กชายอนุกูล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๗ เด็กชายเงิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๘ เด็กชายมนตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงศุภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงกมลชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๑ เด็กชายกิตติชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงชาลิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๓ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๔ เด็กหญิงทองดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๕ เด็กหญิงธัญรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๖ เด็กหญิงธิติมา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๖

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๗ เด็กหญิงนันทวรรณ

เด็กหญิงนันทิพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๙ เด็กชายบูรพา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๐ เด็กหญิงประภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๑ เด็กชายปราโมทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๒ เด็กชายปญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๓ เด็กหญิงปาริฉัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๔ เด็กหญิงวันวิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๕ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๖ เด็กหญิงสุกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๗ เด็กหญิงสุดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๘ เด็กหญิงสุมิตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๙ เด็กชายชัยณศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๐ เด็กหญิงญาณิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๑ เด็กหญิงทองคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๒ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๓ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๔ เด็กชายปรเมษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๕ เด็กชายพรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๖ เด็กหญิงพิชญ์สินี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๗ เด็กหญิงพิมพลอย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๘ เด็กชายวิทวัส
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๙ เด็กชายวีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๘

นามสกุล

เกิด

ปานบุญ
ปาละพันธุ์
ผิวอ่อนดี
คำอุ่ม
แก่นจันทร์
นึกรวย
เอี่ยมแย้ม
ทองสัมฤทธิ์
แย้มพันธุ์นุ้ย
แตงวงศ์
เปยปาน
เวียงนนท์
พลสินมา
สว่างศรี
ฉิมพัด
แสงเย็น
ม่วงคำ
งามประเสริฐ
คงศิริ
นาคพิทักษ์
จาดพันธุ์อินทร์
เอี่ยมสะอาด
แก้วบัวดี
ทองล้วน
อุ่นใจดี
ไทยนิ่ม
สาคร
หงษ์เวียงจันทร์
ช้อยสามนาค
ช้อยสามนาค
เถาพันธุ์
รัตนโอภาสสกุล
หงษ์เวียงจันทร์
ช้อยสามนาค
สนิทพันธ์

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาดิน
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดิน

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดิน

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดิน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดพุทธมงคล
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดภูเขาดิน
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๒๐๖
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ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสุภเวช
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอาคม
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงเปรมวิกา
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กชายสิงหรัตน์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายนิชคุณ
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงวณิชยา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสุวภัทร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กหญิงจินดา
เด็กหญิงจินดามณี

ยืนยง
จงเจริญ
ปาละพันธ์
เกตุฟก
หงษ์เวียงจันทร์
ไชยศรีรัมย์
จำเนียรสุข
พูนทอง
แก้วสุข
ก้องแดนไพร
เรือนใจมั่น
ก้อนทองดี
สมบัติหลาย
จ่าสะอาด
ฉัตรฉาย
โทษา
จุ้ยพันธ์ดี
แก้วพรายงาม
แก้วพรายงาม
อุษดีย์
ขำโสภา
นครารมย์
ศิริพรรณาภิรัตน์
เดชเดชากูล
พันมหา
อนุศรี
เกตสุวงษ์
มาลาวัลย์
เมืองนาค
ปนทศิริ
หงษ์เวียงจันทร์
ระเวกโฉม
ไม่มีนามสกุล
สินปรุ
เอมวงษ์

สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๘

สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๙ เด็กหญิงชณัฐศิกานต์

เด็กชายณัฐกาล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๑ เด็กหญิงณัฐนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๒ เด็กชายณัฐพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๓ เด็กหญิงดาราวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๔ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๕ เด็กหญิงธัญยพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๖ เด็กชายปกปอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๗ เด็กหญิงพัชรมัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๘ เด็กหญิงพัชรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๙ เด็กหญิงพิชชาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๐ เด็กชายยุทธภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๑ เด็กชายรัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๒ เด็กหญิงวรรณพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๓ เด็กชายวัชรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๔ เด็กชายสรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสิรินดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กชายสุทิวัส
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๗ เด็กหญิงสมพิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๘ เด็กหญิงวิภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๙ เด็กชายทองแท้
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๐ เด็กชายเพทาย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๑ เด็กหญิงกมลชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๒ เด็กหญิงกรรณิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๓ เด็กชายกิตติภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๔ เด็กหญิงจิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายชัยวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงณัจฉรียา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงณัฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงณัฐรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๑ เด็กหญิงดาราวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กชายนที
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กชายนที
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กหญิงนริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๕ เด็กชายนิรันดร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๖ เด็กหญิงปรียานุช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๗ เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๘ เด็กชายพลวัต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กหญิงพิชามญชุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๐ เด็กชายภาคิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๑ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กชายสมพจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงสิริวิมล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๔ เด็กชายเสกสรร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๕ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๖ เด็กชายจิราวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กชายฐิติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๘ เด็กหญิงณัฐนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กชายณัฐศิษย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๕

นามสกุล
ไรมา
หิรัญรักษ์
ผ่องใส
คำรังษี
เงินสวาท
โพธิ์ทอง
นาคพิน
คงสว่าง
จันทร์เศรษฐี
ฉลาดการ
บรรพต
พึ่งเจริญ
ชาวเขาดิน
มากดี
กอกุลชัง
ศรีษะเกตุ
ประมวลพล
ชาวบ้านซ่อง
เพ็งรุ่ง
เททอง
วงษ์กัณหา
จำปาเงิน
เล็กถิน
เสวิคาร
อุปการะ
พาสวัสดิ์
พันธ์เรือง
ทองดี
ช้อยเชื้อดี
พวงผะกา
วีระสุวรรณ
ไร่นา
รัตนอำพัน
เพ็งบุญ
พลายมาส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๑ เด็กชายภูมิสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๒ เด็กหญิงวงค์ฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๓ เด็กชายอนันตสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๔ เด็กหญิงกรวิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๕ เด็กชายคูณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๖ เด็กชายจีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๗ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๘ เด็กชายนนทวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๙ เด็กชายนันทวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๐ เด็กหญิงเนตรนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๑ เด็กชายอัครัช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๐

สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๒ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายจิระภัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๔ เด็กชายณัฐสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๕ เด็กหญิงธัญวรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๖ เด็กหญิงสุทธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๗ เด็กหญิงอริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๘ เด็กชายจิราวัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๙ เด็กชายสิรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กหญิงอภิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๑ เด็กหญิงกนกกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๓

สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกิตติกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๔ เด็กชายถิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๕ เด็กชายพงศ์ภัก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๖ เด็กชายภีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๗ เด็กชายไรวินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๘ เด็กชายวรัญญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๙ เด็กหญิงศศิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๐ เด็กชายอนุชิต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๑ เด็กชายธนธรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๒ เด็กหญิงปวีณา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๓ เด็กหญิงชนิกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๔ เด็กชายรัชต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๓

นามสกุล
ถีระแก้ว
นิสสัยสะอาด
เมฆดี
ทิมใจทัตร์
หงษ์เวียงจันทร์
โมพันธุ์ธรากร
เรืองเสริฐ
ภู่อ่อน
ชาวโพธิ์สระ
เมฆดี
พรมจีน
โพธิ์ศรี
สุริยา
โคเซียน
ศิริรุ่งโรจน์กุล
ชาวสวนแตง
วิริยะดุษณี
สว่างช้าง
เจริญสุข
เรือนวิลัย
คำลือ
แสนอินทร์
จันทร์ม่ัน
เสือหาญ
ดิษฐพันธุ์
ข้องม่วง
บุญมาลี
เกติวงศ์
สุขประเสริฐ
โสกุล
เล็กนิคม
ปนตาดี
เจริญสุข
วงษ์สุวรรณ
ดิษเทศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนกลาง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิหารแดง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิหารแดง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิหารแดง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิหารแดง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิหารแดง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิหารแดง
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิหารแดง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิหารแดง

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิหารแดง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิหารแดง
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฝาย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฝาย
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฝาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดดอนกลาง
วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดหนองกะดวง
วัดหนองกะดวง
วัดหนองกะดวง
วัดหนองกะดวง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกมลวัลท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๖ เด็กชายวรากร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๗ เด็กหญิงกชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๘ เด็กชายณัฐพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๙ เด็กหญิงณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๐ เด็กชายเดชาภร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๑ เด็กชายภัทรชนน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๕

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๒ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กชายกันภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๔ เด็กหญิงจิราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๕ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๓

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๖ เด็กหญิงประถมาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๘ เด็กหญิงธัญญารัตน์

เด็กชายธีรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๐ เด็กชายพีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๑ เด็กหญิงอรณิช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๒ เด็กชายจิราชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๓ เด็กหญิงอโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๔ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๕ เด็กหญิงสุมลรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๖ เด็กหญิงกฤติกา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๗ เด็กหญิงเกศสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๘ เด็กชายพลาธิป
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๙ เด็กหญิงอิยวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๐ เด็กหญิงกวินธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๑ เด็กชายชัชชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๒ เด็กชายธนโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๓ เด็กชายปฐมพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๔ เด็กชายพลกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๕ เด็กหญิงพันธุ์ธราเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายพิศณุพงศ์
เด็กชายชัยพฤกษ์
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กหญิงเบญจพร

นามสกุล
สีลม
โพธิสุวรรณ
เทาสี
ชมฉายยา
บัวตูม
สาระกูล
มังคุด
ธนาจันทร์ศรี
มามีสุข
ชูศรี
บุญปางวงษ์
แก้วแดง
มามีสุข
สังข์ใจสม
อุทาพรม
ช้างเขียว
ศรีอ่อน
ทนเถื่อน
พลายละหาร
ลือบรรเลง
พลฤทธิ์
พรหมมา
ถิ่นทอง
โพธิ์เพ็ชร
จ้อยสว่าง
เกิดวัน
เสกสุวงษ์
สุวะไชย
แก้วศรี
ศุภวุฒิ2
เบื้องบน
ชาวปลายนา
หัวใจเพ็ชร
เกษสุริยงค์
ใจดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี วัดบ้านลวด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกระโจม

๑๑/๐๔/๒๕๕๓
๑๕/๑๐/๒๕๕๒
๒๕/๐๑/๒๕๕๓

๐๖/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๐๙/๒๕๕๓

๐๘/๐๗/๒๕๕๓
๑๕/๐๘/๒๕๕๓
๑๖/๐๖/๒๕๕๓
๑๓/๑๒/๒๕๕๓

๑๒/๐๗/๒๕๕๓
๑๕/๐๙/๒๕๕๑
๒๗/๐๒/๒๕๕๓
๑๖/๐๒/๒๕๕๓
๒๑/๐๕/๒๕๕๓
๐๗/๑๒/๒๕๕๓
๒๑/๑๒/๒๕๕๑

๑๔/๐๙/๒๕๕๒

๓๐/๐๑/๒๕๕๓
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

๓๐/๑๐/๒๕๕๑
๐๖/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๐๗/๒๕๕๒
๑๕/๐๙/๒๕๕๒
๒๖/๐๔/๒๕๕๓
๒๘/๐๖/๒๕๕๒
๑๖/๐๓/๒๕๕๓
๑๑/๐๙/๒๕๕๒

๐๓/๐๗/๒๕๕๓
๑๐/๐๑/๒๕๕๔
๑๓/๐๑/๒๕๕๔

วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
วัดสระกระโจม
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี วัดหนองโกสูง
โรงเรียนบ้านหัวเขา
วัดหัวเขา
โรงเรียนบ้านหัวเขา
วัดหัวเขา
โรงเรียนบ้านหัวเขา
วัดหัวเขา
โรงเรียนบ้านหัวเขา
วัดหัวเขา
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
วัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดชีธาราม
วัดชีธาราม
โรงเรียนวัดชีธาราม
วัดชีธาราม
โรงเรียนวัดชีธาราม
วัดชีธาราม
โรงเรียนวัดชีธาราม
วัดชีธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงศุภานัน
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายธเนศ
เด็กหญิงอนันตญา

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๖

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๗ เด็กชายกฤษณกัณฑ์

เด็กชายชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๙ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๐ เด็กหญิงปาริฉัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๘

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๑ เด็กหญิงพรรณภัทร

เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๓ เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๔ เด็กหญิงกาญจนา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๕ เด็กชายกิตติโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๖ เด็กหญิงธนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๗ เด็กชายปกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๘ เด็กชายพลภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๙ เด็กหญิงพิชชาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๐ เด็กหญิงพิชญธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๑ เด็กชายภุมรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๒ เด็กหญิงอนิพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๓ เด็กชายอมเรศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๒

สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์

นามสกุล
พวงรัตน์
แก้วปานกัน
รู้ระวังภัย
หมื่นแสน
ไทยศรี
เณรจ่าที
ศรีสว่าง
ลาสุวรรณ
หมวดเชียงคะ
ทนันชัย
บุญเกิด
บุญเกิด
กฤษณชาญดี
สุดแก้ว
แสงแดด
ธรรมเนียม
เพิ่มพูล
แสงแดด
สายบัวงาม
มณีวงษ์
จิตรโคตร
กุทาพันธ์
สีชมภู
นิ่มนวล
เปลี่ยนเจริญ
พิลึก
จูแนบ
ศรีวิเชียร
หนูนุรัตน์
อุ่นวิจิตร
ปานมณี
กัณสังข์
แก้วฤทธิ์

เด็กชายณัฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๖ เด็กชายปรัชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๗ เด็กชายผัดไทย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๘ เด็กหญิงพรปวีณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๙ เด็กชายวิศรุต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๐ เด็กชายวีรพัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๑ เด็กหญิงศรีธรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๒ เด็กชายสุทธิพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๓ เด็กชายอาทิตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๔ เด็กชายอานนท์ สุพรรณคง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชีธาราม
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชีธาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชีธาราม

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกะเชา
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแจง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองแจง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแจง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีธาราม
วัดชีธาราม
วัดชีธาราม
วัดดงกะเชา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดจิกรากข่า
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกนกทิพย์ แสงสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๖ เด็กหญิงกนกวรรณ แตงอ่อน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๗ เด็กหญิงกมลวรรณ สุขชื่น
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๘ เด็กชายกรกานต์ สุรามาตร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๙ เด็กชายกฤติพงศ์ ระเวกโสม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๐ เด็กชายกฤษกร สุพรรณคง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๑ เด็กหญิงกัญญาภัค สาโยธา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลายละหาร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๓ เด็กชายการันต์ มาลพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๔ เด็กชายกิตติพงษ์ พิกุลขาว
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กหญิงกุลิสรา จิรัชยาปุนกอ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๖ เด็กหญิงเกวลิน สุขสำราญ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๗ เด็กหญิงจรรยพร ศรีบุญเพ็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๘ เด็กหญิงจันทิมา ภารดิลก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๙ เด็กชายจิรเดช
ศรีพ่ึงจั่น
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๐ เด็กชายจิรภัทร อยู่คง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๑ เด็กหญิงจิรัฐกมล มาลัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๒ เด็กหญิงชญาพร สุวรรณวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๓ เด็กหญิงชนิดาภา มากบุญมา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๔ เด็กหญิงชนิตา
หนูอ้น
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๕ เด็กหญิงชลรดา ทองไกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๖ เด็กหญิงชัญญานุช อยู่นันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายชินธฤต นาคปรีชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๘ เด็กชายชินภัทร เรียนจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๙ เด็กชายญาณภัทร อินสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงญาดา
แช่มช้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๑ เด็กหญิงณญาดา สนธิกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๒ เด็กชายณฐกร
โพธิกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๓ เด็กชายณปภัทช์ ยิ้มละม้าย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๔ เด็กหญิงณภทร มณีวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๕ เด็กชายณภัทรกฤต รอดยอดสร้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๖ เด็กหญิงณัชชา
ล้อมวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๗ เด็กชายณัฐกร
แก้วศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๘ เด็กชายณัฐกร
มะลิอ่อง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๒๐๖
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ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กชายณัฐชพล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายดิษฐสุทัศน์
เด็กชายตฤณ
เด็กหญิงทิชากร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนัฐชา
เด็กหญิงธนันต์พร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาทร
เด็กชายธัญญาภูมิ
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธัญวาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายธีรพันธ์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนคร
เด็กชายนนทวีร์
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงนันทสุดา
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปฏิภาณ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

สีนำเงิน
ทองคำสุก
ตนสารี
รอดพึ่ง
ดาวเรือง
ปกษี
ฉายาศรี
จินดาอินทร์
ทรงศรีสวัสดิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

ธรรมเนียม
สมิทธิกูล
เชิดฉันท์
จั่นเพิ้ง
ฉิมเพชร
เสียงลำเลิศ
แช่มช้อย
แปน
ผลวงษ์
วงษ์สุวรรณ
แก้วเรือนทอง
ฟกเงิน
ลักษณะพรมราช
เสือกลิ่น
มะลิถอด
สุขสำราญ
แสงหิรัญ
คำดี
หอมสุวรรณ
สมอดิศร
คำคูณ
มีจ่าย
คล้ายทรัพย์
โพธิ์พันธุ์
โพธิ์หอม
ศรีกำพล

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

หมายเหตุ

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปภัสรา ง่วนกิม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๖ เด็กหญิงปราณปริยา เพ็ชรวาว
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๗ เด็กหญิงปรายเนตร ผิวอ่อนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๘ เด็กชายปริญญา พลายแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๙ เด็กชายปวริศร
แก้วปานกัน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กหญิงปญญาพร ชาวเมืองทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๑ เด็กหญิงปญญาวี ปูทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงปาริฉัตร แสงสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๓ เด็กหญิงปาริชาต นิ่มนวล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๔ เด็กหญิงปยาภรณ์ รักกลิ่น
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๕ เด็กหญิงพรพรรณ มีทองคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กหญิงพัชรธิดา ศิริลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๗ เด็กหญิงพัชราพร ชาวบ้านคอย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๙ เด็กหญิงพิชญาภัค มีทองคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๐ เด็กหญิงพิชญาภา ชนะทะเล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๑ เด็กชายพิตรพิบูลย์ โชคดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๒ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ปานบุญ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๓ เด็กชายพีรพัฒน์ สุภาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๔ เด็กชายพีระวัฒน์ จันทิมาล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๕ เด็กชายพีระวัฒน์ มาพาสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๖ เด็กหญิงพุฒินันท์ เวชวิฐาน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๗ เด็กหญิงแพรวา เอมมา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๘ เด็กหญิงภรณ์วิมล เกิดผิวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๙ เด็กหญิงภวิตรา พันธุ์แตง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๐ เด็กหญิงภัคจิรา จำปเรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๑ เด็กหญิงภัชมาภรณ์ นาคสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๒ เด็กหญิงภัทรเนตร เนียมกลำ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๓ เด็กหญิงภัทรพร ฏิธิพิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๔ เด็กชายภาณุมาส แช่มช้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๕ เด็กหญิงภาวิดา ทองม่วง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๖ เด็กหญิงภาสินี
อินสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๗ เด็กชายภูพิพัฒน์ แสงอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กชายเมธัส
พวงดอกไม้
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๙ เด็กชายโยธิน
ขำอรุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายรชตะ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๑ เด็กชายวชิรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๒ เด็กหญิงวนัสนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๓ เด็กชายวิทวัส
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๔ เด็กหญิงวิภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๕ เด็กหญิงวิไลลักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๖ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๗ เด็กชายวุฒิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๘ เด็กหญิงศศิธร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๙ เด็กหญิงศศิประภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๐ เด็กหญิงศิรโสภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๑ เด็กหญิงศิรินทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๒ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๓ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๔ เด็กชายศุกลวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๕ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๖ เด็กชายสรยุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๗ เด็กชายสรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๘ เด็กหญิงสริตา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๙ เด็กหญิงสาวิตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๐ เด็กชายสิทธิพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๐

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๑ เด็กหญิงสุภาพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๓

เด็กชายสุรีย์
เด็กหญิงสุวภัทร

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๗

เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงอธิชญาสิ์
เด็กหญิงอภิญญา

สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๘ เด็กชายอรรถวิกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กหญิงอรอินทุ์
เด็กหญิงอริยะ
เด็กหญิงอรุณทิพย์
เด็กหญิงอรุโณทัย
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอาธิป

นามสกุล
เกตุมณี
เขียวหวาน
ศรีอินกิจ
มังกร
แก้วบัวดี
ขันทะชา
สูนสิทธิ์
ตันตะเศรษฐ์
ทองสุข
เบ้าบุญ
สุวรรณกิจ
จันทร์สุวรรณ
พลเสน
ยอดปราง
แก้วจันทร์
ชาวบ้านบึง
สมจิตร์
ช่อพะยอม
ดอกไม้เทศ
เสวตวิหาลี
แย้มพงษ์
นาคมังสัง
นิลทับ
แก้วเขียว
มณีวงษ์
น้อยโจม
สาระปา
สุขเสมอ
สุพจีประเสริฐ
มีจ่าย
แก้วเขียว
ดอกไม้ขาว
สว่างอารมณ์
แย้มหัตถา
จันทรมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงอารียา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงกัญญานุช
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงภัทรกฤต
เด็กชายวัชรพล

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๒

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๓ เด็กหญิงกนกกาญจน์

เด็กชายจิรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๕ เด็กชายปยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๖ เด็กชายพิชิตชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๗ เด็กชายรัชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๘ เด็กหญิงวราภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๙ เด็กหญิงศศิวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๐ เด็กหญิงสุพัตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๑ เด็กชายอำพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๒ เด็กชายนพดล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๓ เด็กชายพูนทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๔ เด็กชายภูรินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๕ เด็กชายวศิลป
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๖ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๗ เด็กชายสิทธิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๘ เด็กหญิงฐิติมา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๙ เด็กหญิงสุจิตตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๐ เด็กชายจีระวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๑ เด็กหญิงณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๒ เด็กชายธเนศพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๓ เด็กชายเอกภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๔ เด็กชายธนวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๕ เด็กชายทวนทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๖ เด็กชายพิชิตชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๗ เด็กหญิงฟาใส
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๘ เด็กชายมนตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๙ เด็กชายโอภากรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๔

นามสกุล

เกิด

นาคปน
จันชัง
กรสุวรรณ
สุขสมบัติ
ดอกลำเจียก
พงษ์สุทัศน์
สีนำเงิน
ชาวอบทม
สุภาภา
คล้ายทอง
หมีเผือก
มะกรูดอินทร์
อู่อรุณ
วงษ์สุวรรณ
ล้อมวงษ์
หลักเพชร
อินสว่าง
เฉกแสงทอง
พุ่มพวง
พงศ์ศิลปวิจิตร
แก้วกียูร
สุวรรณประทีป
ดวงเที่ยง
พลายละหาร
สุวรรณประทีป
ทองงาม
แพน้อย
อินทไทร
พลายละหาร
เข็มเงิน
แตงอ่อน
ปแก้ว
แซ่ต้ัน
ประชุมพล
ดอกลำพู

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดหนองสาหร่าย
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกรวด
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกรวด
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกรวด
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกรวด

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกรวด
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกรวด

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระด่าน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระด่าน

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระด่าน
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระด่าน

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดท่ากุ่ม
วัดบ้านกรวด
วัดบ้านกรวด
วัดบ้านกรวด
วัดบ้านกรวด
วัดบ้านกรวด
วัดบ้านกรวด
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงครัชธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๑ เด็กหญิงดวงพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๒ เด็กหญิงทินโนจิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๓ เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๔ เด็กหญิงลักศมี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๕ เด็กชายศิวนาถ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๖ เด็กหญิงศุภาพิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๗ เด็กหญิงสุจินดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๘ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๙ เด็กหญิงกรองทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๐

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๑ เด็กชายจันทร์ธิวงศ์

เด็กชายทวีศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๓ เด็กชายนพวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๔ เด็กชายยงยุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๕ เด็กหญิงวรินทร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๖ เด็กชายพรพิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กหญิงสุชาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๘ เด็กชายภัทรนันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กชายสิทธิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๐ เด็กหญิงสุภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๑ เด็กชายกิตติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๒ เด็กหญิงชมภูนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๓ เด็กหญิงณัฐกาญน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๔ เด็กหญิงณัฐกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๕ เด็กชายนครินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๖ เด็กชายประวุฒ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๗ เด็กชายพรรษกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๒

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๘ เด็กหญิงพัชชาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา
เด็กชายสายฟา
เด็กชายอรรถกร
เด็กชายชัยพร
เด็กหญิงชาลิณี
เด็กชายณัฐกร

นามสกุล
บุญธรรม
กลัดแก้ว
ธิจินะ
แซ่ตัน
นาคศรีโพด
กสิกรรม
เมฆพยับ
หอมไม่หาย
ติเยาว์
แสงอินทร์
ดาวเรือง
หงษ์เวียงจันทร์
เจริญสิน
พลเสน
บุญชม
นิ่มนวล
บัวเขียว
รักซ้อน
แพร่หลาย
บุญปางวงศ์
เบี้ยจั่น
ปนเหน่งเพ็ชร
แก้วเขียว
มีทรัพย์
เทพเทวี
หอมกลิ่น
สุดมุข
นฤภัย
ศรีนำเงิน
พรสี่
คงเมือง
มะลิวงษ์
วงละคร
ชูเลิศ
อุ่นเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระด่าน

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระด่าน
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระด่าน

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระด่าน
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระด่าน
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดดอนกลาง
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองสลักได
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณัฐชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๖ เด็กชายธราเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๗ เด็กหญิงนภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๘ เด็กชายปริญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๙ เด็กหญิงวลิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๐ เด็กชายสุกฤษฎิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๑ เด็กหญิงสุพิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๒ เด็กชายอรรถพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๓ เด็กชายณัฏฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๔ เด็กชายทนะพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๕ เด็กชายธนัตถ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๖ เด็กชายนพกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๗ เด็กหญิงสุภัทรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๘ เด็กชายกรกฤช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๙ เด็กชายกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๐ เด็กชายกิติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๑ เด็กหญิงวนิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๒ เด็กชายอนุวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๓ เด็กหญิงกรรกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๔ เด็กหญิงชญามัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๕ เด็กชายธีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๖ เด็กหญิงเพชรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๗ เด็กหญิงศศิธร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๙ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๐ เด็กชายปวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๑ เด็กชายพงค์พัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๒ เด็กหญิงพัชสร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๓ เด็กชายพีระพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๔ เด็กชายวิวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๕ เด็กชายวีรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๖ เด็กชายกันตินันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๗ เด็กชายจิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๘ เด็กหญิงชนิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๙ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๕

นามสกุล
เทพเทวี
ละม้ายเมือง
แสงฉาย
ขาวสอาด
พรมชาติ
คำคูณ
ปนจันทร์
สรหงษ์
มาลัย
แก้วใหญ่
แก้วใหญ่
จาดพันธ์อินทร์
กลิ่นปลี
ศรีบุญธรรม
ล้อมวงษ์
แก้วเจริญ
เมืองแก้ว
คำคุ้ม
ชำนาญกิจ
เอี่ยมง้วง
เขาแก้ว
คล้ายทองคำ
บัวเกษร
บัวลา
ท่วมไชสง
สอดสี
ศรีเมธาวงศ์
พลเสน
เกิดสมนึก
แหยมนา
ทองอิน
กลำเดช
ใจเพ็ชร
พลายละหาร
ผลจันทร์งาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยมเบือ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยมเบือ

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนเรศ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองเสาธง
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดหนองสานแตร
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพชร
มะลิทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๑ เด็กชายพีระภัทร สะอาดดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๒ เด็กหญิงมณฑกานต์ โตพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๓ เด็กชายวรฤทธิ์
ดาวเรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๔ เด็กชายอดิสร
ประทุมทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๕ เด็กชายจักรี
กุลบุญ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๖ เด็กชายชัช
พม่า
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๗ เด็กหญิงนำฝน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๘ เด็กหญิงณัฐทิชา กันหา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๙ เด็กชายธนกร
คุ้มรักษา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๐ เด็กหญิงธัญญารัตน์ มายืนยงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๑ เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๒ เด็กหญิงสิริลักษณ์ ฟกเงิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๓ เด็กชายสุราช
จันทรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๔ เด็กหญิงณัฐกมล เง็กทองดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๕ เด็กชายปณณวัฒน์ สรีะศรีสม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๖ เด็กชายภาณุพงศ์ แจ่มแจ้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๗ เด็กหญิงสิริรัศน์ มีมาก
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๘ เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์คำทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๙ เด็กหญิงวิภวานี ศรีวิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๐ เด็กหญิงศิริกาญจน์ งามขำ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๑ เด็กชายธนภัทร เทียนแจ่ม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๒ เด็กหญิงปณฑิตา รับขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๓ เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ปนไว
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๔ เด็กหญิงกวีภัทร์ สร้อยทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๕ เด็กหญิงญาณิศา แวงวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๖ เด็กหญิงอนุธิดา ศรีคำน้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๗ เด็กหญิงปณฐิสา ดอกอุบล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๘ เด็กหญิงภัทราพร ทองน้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๙ เด็กหญิงศิรินภา สุนทรวิภาต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๐ เด็กหญิงเกวลิน ศรีสวัสดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๑ เด็กชายเดชฤทธิ์ บัวแตง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๒ เด็กชายเอกชัย
อู่ทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๓ เด็กชายกฤดากร นิ่งน้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๔ เด็กชายพงศกร หลวงพิทักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนเรศ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนเรศ

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองหลอด
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองหลอด

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองหลอด
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหลอด

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลอด
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหลอด

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลอด
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลอด

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลอด

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะเลบก

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะเลบก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองหลอด
วัดหนองขุม
วัดหนองขุม
วัดหนองขุม
วัดหนองขุม
วัดหนองขุม
วัดหนองขุม
วัดหนองขุม
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดห้วยม้าลอย
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศักดากร พุ่มพันธ์สน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๖ เด็กหญิงสุธาสินี ชัยหา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๗ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปนทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผิวเกลี้ยง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๙ เด็กหญิงอุษณีชยาภรณ์ ใฝจิต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๐ เด็กหญิงกัญญารัฐ จูอ่อง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๑ เด็กชายปรเมษฐ์ ช้างสุวรรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๒ เด็กชายตินณภพ เดชผดุง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๓ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ผดาวัลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๔ เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์จันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กชายธิติวุฒิ
วงษ์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กชายกรวิชญ์ จีนจบ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กชายธีรภัทร์ คำกันยา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กหญิงกัลยรัตน์ พันธุ์เรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กชายสุริยา
คงอยู่
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กหญิงกันตยา สังวาลย์ลำเลิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กชายกานต์ปติ สุทน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๒ เด็กชายคมสัน
คล้ายสิงห์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๓ เด็กหญิงชลน์ชนก สำราญสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๔ เด็กหญิงฐิติมา
คนรู้
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๕ เด็กหญิงณัฐวดี
กันยา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๖ เด็กชายธนทัต
กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๗ เด็กชายธีรโชติ
ลายอุบล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๘ เด็กชายนพดล
พรมเพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๙ เด็กชายนิธิศ
รุ่มลุม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๐ เด็กชายปองกิตติ์ เล้าพานิชวัฒนา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๑ เด็กหญิงปาริฉัตต์ ชื่นชม
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๒ เด็กหญิงปาริฉัตร แสนโคตร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๓ เด็กหญิงเปรมจิรา แซ่ตัน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กหญิงพลอยแหวน กรรณแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กหญิงพิมพิศา ภูดินดาน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๖ เด็กชายวีรพงษ์ พิมพขันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กชายศุภณัฏฐ์ ทองเจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กชายอนุสรณ์ บาลนคร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กชายธนิสร
ราศรีเกตุ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทะเลบก

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทะเลบก
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระหลวง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระหลวง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระหลวง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกตาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดทะเลบก
วัดบ่อสำราญ
วัดบ่อสำราญ
วัดบ่อสำราญ
วัดสระหลวง
วัดสระหลวง
วัดสระหลวง
วัดหนองแขมพัฒนา
วัดหนองแขมพัฒนา
วัดหนองแขมพัฒนา
วัดหนองแขมพัฒนา
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดกกซาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กชายบุญหงส์
เด็กชายณัฐกมล
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายกรตะวัน
เด็กหญิงอรดา
เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายธนัช
เด็กชายภุชงค์
เด็กชายศิวตังค์
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจตุรงค์
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กชายพีรชา
เด็กหญิงเพ็ญภาส
เด็กชายโพธิกร
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงมนฤทัย
เด็กชายยิปซี
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุธิโชค

สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๔

นามสกุล

พรมบัณฑิต
เจนสาริกรณ์
ศิริปมา
ปานเรือง
พรมมา
เวฬุวนารักษ์
คุ้มทรัพย์
นิลนำคำ
สมบุญดี
กะล้าย
สุวรรณตรีสกุล
ทิวาวงษ์
ปยะวงษ์
แซ่โฮ้ว
อุปการะ
งามยิ่ง
ทาสุดใจ
ขจรศิลป
แสงบัวพา
ไทรย้อย
งามยิ่ง
ลำใยสุวิมล
งามยิ่ง
เปงจา
งามยิ่ง
งามยิ่ง
มดแดง
บุญศรี
สะไม้
ศรีสวย
วงศ์สุก
เนเรียะ
บุนดี
เด็กหญิงสุพรรณษา ลี้รัตน์
เด็กหญิงสุภานิชา ตองติดรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกตาด
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกกตาด
๒๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกกตาด

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกกตาด
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกเชียง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกล้วย
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกล้วย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกกซาง
วัดกกซาง
วัดกกตาด
วัดกกตาด
วัดเขาตะเภาทอง
วัดปาขี
วัดปาขี
วัดพุบ่อง
วัดพุบ่อง
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอลงกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๖ เด็กหญิงฉัตรกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๗ เด็กชายเชิดเกียรติ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๘ เด็กชายนวสิน
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กชายปยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๐ เด็กหญิงพวรรณิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กชายศรัณย์พร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๒ เด็กหญิงสิริฉัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กหญิงอนุธยาน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กหญิงลาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๕ เด็กชายสิปปกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๖ เด็กหญิงกนกกานต์

เด็กชายกฤษฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๘ เด็กชายกิจติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๙ เด็กชายจิราธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๐ เด็กหญิงณัฐฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๑ เด็กหญิงนาฏยา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๗

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กหญิงเบญญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๔ เด็กหญิงพรรณปพร

เด็กหญิงภัทรวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายวีรชิต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กชายอนาวิล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๘ เด็กชายติชิลา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กชายพจนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กหญิงพัชรา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กหญิงโสภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๒ เด็กชายภัทรกร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กหญิงศิริพร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กชายสพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๕ เด็กชายณัฐพัฑน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๖ เด็กชายณัฐวัศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๗ เด็กชายปรเมศ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๕

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๘ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๙ เด็กหญิงฟาประกาย

นามสกุล

งามยิ่ง
ศรีเมือง
ศรีทอง
สุขสวัสดิ์
ยางสวย
หาดี
เมืองนาโพธิ์
จันปุม
ขุนณรงค์
เพชรวงค์
สระหงษ์ทอง
ใจกำแหง
ปมคำมน
ชื่นอบเชย
รื่นนุสาร
กรับทอง
รุ่งเรืองคีรี
ห้อยบุตรดี
พึ่งเครือ
รื่นนุสาร
ห้วยบุตรดี
เขียวรัมย์
โคตรตาล
งามยิ่ง
สระหงษ์ทอง
เจเถื่อน
สุวรรณมุก
งามยิ่ง
พันสอน
สวัสดิ์พนาไพร
คำวงศ์
กะไดช้าง
สนทองหลาง
หงษ์วิลัย
ยอดหงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคอกช้าง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคอกช้าง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคอกช้าง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกล้วย
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดม่วงฆะ
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดคอกช้าง
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงขวัญแก้ว
เด็กหญิงจิตตานันท์
เด็กชายธีภพ
เด็กหญิงพิมรภัท
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กหญิงวิภาศิริ
เด็กชายณัฐกิตติ์

หลักเพชร
กองแก
งามยิ่ง
งามยิ่ง
นาสวนสมภพ
งามยิ่ง
ใจอดทน
มีจันทร์ทอง
โพธิ์เขียว
ธรรมลังกา
การะวิง
เฮี้ยงเอี้ยง
ล้อมวงษ์
กาญจนอุดมการ
ปนทะศิริ
สานะ
นรินทร์นอก
จำปาทอง
อ่อนส้มกิจ
เกียรติกุลการุณย์
อุทัยฉาย
ใจซื่อ
แสงพระจันทร์
นรสิงห์
พันธ์รอด
งามละอองเมฆ
พลเมือง
ทองศรี
แก้วคำกอง
เชิดฉันท์
บัวแก้ว
อู่อรุณ
หงษ์สาพงศ์
สะอ้าง
ชุมนุมชาติ

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๕

เด็กชายเทวินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กชายฉัตรมงคล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กชายดรัณภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๑ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายภัทรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กหญิงศิริณภา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กชายสุเชต
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กหญิงสุพรภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กชายอดิเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กชายชลธร
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กชายภูผา
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กชายอาชิ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กชายชนัดพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๓ เด็กชายฐปนรรฆ
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๔ เด็กชายณัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงเสลา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงเสลา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเสลา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังนำเขียว
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังนำเขียว

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังนำเขียว
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังนำเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดทุ่งมะกอก
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดดงเสลา
วัดวังจรเข้
วัดวังจรเข้
วัดวังจรเข้
วัดวังจรเข้
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายทักษ์ดนัย เศลารัตน์
เด็กชายนภัสกร ตัญยงค์
เด็กชายนรินธิรานันท์ มะนาวหวาน
เด็กชายปญญา เมี่ยงแก่
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พูลเกิด
เด็กชายศรัญยพงศ์ ปานสุวรรณ
เด็กชายสรวิศ
ดวงสี
เด็กชายสุกฤษฎิ์ คล้ายวรรณ
เด็กชายอดิศักดิ์ วารีนิล
เด็กชายอนุวัฒน์ จอมศรี
เด็กหญิงกนิษฐา ภูวชัชนันท์
เด็กหญิงกฤติยา หอมสุวรรณ
เด็กหญิงกัญญ์จิรา อู่สุวรรณ
เด็กหญิงกานต์ณิชา ช่ออัญชัน
เด็กหญิงกานต์พิชชา พรายระหาร
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองมีทรัพย์
เด็กหญิงจิณห์วรา พัฒนศิริ
เด็กหญิงจิตตานันท์ ระนำไทยสงค์
เด็กหญิงชุติรดา ธรรมวงษ์
เด็กหญิงญาณิศา รักษี
เด็กหญิงฐิตาภา ละม้ายเมือง
เด็กชายณภัทร เพ็ชรดำ
เด็กชายทยาธร ภักดีสอน
เด็กหญิงทอฝน สอนกุล
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิ์กลิ่น
เด็กหญิงนันทิดา อินทรลาด
เด็กชายบัญญพนต์ กลิ่นชะเอม
เด็กชายปุณยกันต์ นิ่มนวล
เด็กหญิงพชรกันย์ ขาวจันทร์
เด็กหญิงพัชรี
คำคูณ
เด็กหญิงพิมชนก เทพสุวรรณ
เด็กชายพีรภัทร์ จอมศรี
เด็กชายเพชรรัช เข็มทอง
เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิ์หิรัญ
เด็กหญิงเพียงฟา มาตรนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กหญิงภัศรา
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงยศฏ์ฉัตรา
เด็กหญิงรสริน
เด็กชายรัษฎาธร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรรวิษา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวริทธิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายวันชัย
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายศิริโชค
เด็กหญิงศิริมา
เด็กหญิงศิริวัฒ
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภมิตร
เด็กหญิงศุภศิริ
เด็กหญิงสินิทธา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภัทรตา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กชายอนณ
เด็กชายอนิวัฒน์
เด็กชายอมรเชษฐ์
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กหญิงไอริณ
เด็กชายกฤตเมธ

นามสกุล
พันป
หนูทอง
กรานต์บุณภักดี
ฉิมพาลี
อินอำนวย
สนธิเณร
เบียนไชย
สุวรรณทอง
กวีศิลปวงศ์วาน
กายไธสงค์
ทวีสุข
ลิ้วกระโทก
สุนทรวิภาต
ผิวงาม
กำแหงคุมพล
ดวงรัตน์
พุทธแขก
คุ้มทรัพย์
มลิทอง
เพชรน้อย
สีหะบุตร
ชื่นใจดี
กล้าหาญ
มูลกลาง
ปนทอง
ผึ้งงาม
ไกรทองสุข
แสนสี
บุญยัง
สกัญญา
แสงพันธ์ดี
ปาทาน
ฟตประยูร
ชาวอุทัย
กลัดเพ็ชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นนท์แก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๖ เด็กหญิงกัญฐมณี มณีวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๗ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์ มั่งมี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๘ เด็กชายคณิศร
แน่นหนา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๙ เด็กชายจักรพรรณ มณีวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๐ เด็กหญิงจันทกานต์ มุขพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๑ เด็กหญิงญาณศรณ์ อ้นพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๒ เด็กชายฐานันดร แปนเขียว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๓ เด็กหญิงฐิติภัทรา ปุณณภาพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๔ เด็กชายฑีฆชัย
มาลัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๕ เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมสน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๖ เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เทียนทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๗ เด็กชายณัฐวัฒน์ หนองหานพิทักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๘ เด็กหญิงตุลยา
แจ้งกระจ่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๙ เด็กชายทินภัทร สีรอด
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๐ เด็กชายธนกฤต เต็มหน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๑ เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ตัง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๒ เด็กหญิงธนัชญา แจ่มอำพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๓ เด็กชายธัชพล
ฉายอรุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๔ เด็กชายธันวา
จำปขาว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๕ เด็กชายธีรพงศ์
เงินเลี้ยง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๖ เด็กชายนำชัย
พึ่งงาม
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๗ เด็กหญิงนิษาชล มาสมจิตร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๘ เด็กหญิงเบญญาภา จงชาณสิทโธ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๙ เด็กชายปองคุณ กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๐ เด็กหญิงปาณิสรา เขียวเซ็น
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๑ เด็กหญิงปยวรรณ ทรงศักดิ์สกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๒ เด็กชายพรพิพัฒน์ กาญจนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๓ เด็กหญิงพรรณธร พิมพขันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์ พูมพะยุง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๕ เด็กหญิงพัฑฒิดา ขุนธานี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๖ เด็กชายพายุพัด รักษากิจ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๗ เด็กหญิงพิมพกานต์ สร้อยระย้า
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๘ เด็กหญิงพีชญา ศรีบุญเพ็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๙ เด็กหญิงพุทธิปภา กาฬษร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๕

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๐ เด็กหญิงเพ็ญพักตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๑ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กชายภาณุวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๓ เด็กชายภูตะวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๒

สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๔ เด็กหญิงมลธการจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๒

เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงวิรัลพัชร
เด็กชายศรนที
เด็กหญิงศศิพิมล
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศิริกานต์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุทธิภัทร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสุวิจักษณ์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายธนกฤต

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กชายกิตติคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๕ เด็กหญิงฉัตรวิมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๖ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๗ เด็กหญิงนรินทร์พร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๘ เด็กหญิงบุณยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๙ เด็กชายไมตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๐ เด็กหญิงรุ่งทิวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๑ เด็กชายวงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๒ เด็กหญิงสุพนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๓ เด็กชายสุภกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๔

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๔

เด็กชายวิศิษฎ์

นามสกุล
ศรีบุญสม
พุดทรง
แสนสี
อู่สุวรรณ
มานะวิจิตรวนิช
ศรีเมือง
นุ่มปราณี
วงษ์ลคร
รัศมีแก้ว
เสือนุ้ย
วารีนิล
อุยานันท์
ละอองแก้ว
อู่สุวรรณ
พิมพขันธ์
เหนี่ยวรั้งใจ
กาฬภักดี
ชิตณุรัตน์
ขนทรัพย์
รามแสง
แซ่ล้ิม
จีนสุกแสง
สุขเพ็ง
บุญสวน
เนื้อแก้ว
ไพทูล
อู่อรุณ
ธรรมศร
ชัยศิรินทร์
ศรีทอง
อินทร์ชำนาญ
ศรีบุตร
พาสุข
ร่มโพธิ์ชี
นามลายทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดด่านช้าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเปาะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดด่านช้าง
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดทุ่งนาตาปน
วัดหนองอีเปาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๒๐๖
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เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธัญพิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๖ เด็กชายธาราเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๗ เด็กชายธีรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๘ เด็กหญิงปาณรัศมี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๙ เด็กหญิงปาริชาต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๐ เด็กหญิงพิมพ์วลี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กชายสุธิศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๒ เด็กชายรชต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๓ เด็กชายศักดิ์ดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๔ เด็กชายกิตติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๕ เด็กชายคาวี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๖ เด็กชายกิตติภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๗ เด็กชายขวัญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๘ เด็กชายณัฐดนัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๙ เด็กชายณัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๐ เด็กชายธัญชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๑ เด็กหญิงนิตยา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๒ เด็กหญิงปราณณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๖

เด็กหญิงปราณี
เด็กชายปญญาวุธ
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายพีรวิชญ์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๗ เด็กหญิงแพรพลอย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๘

เด็กชายรัชพล

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๙ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศิริวุฒิ
เด็กหญิงอมิตา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายเอกชนก
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายญาณกร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายปณณวรรธ

นามสกุล
บุญปลูก
ผลยวง
แก่นเพชร
แสนสี
รังษีบุตร
เหม็งพันธุ์
พันธ์จุ้ย
คงใย
ภักดีโต
ศรีจันทร์โฉม
พันธุ์รัตน์
หอมสุวรรณ
ชาญชัยกาญจนา
ไกรทอง
ทรัพย์สมบัติ
อำอ่อน
แตงทอง
กาฬภักดี
คนบุญ
อารีเอื้อ
โพธิ์พรหม
จีนพันธุ์
ตู้แก้ว
ดอนไพรอ่อน
เทศอ้น
สาระศาลิน
ใจเลิศ
ภูฆัง
รอบจังหวัด
จันทชัย
เติมงาม
เลิศเวช
เจียวฉวี
มะลิทอง
พันธุวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสวนปาองค์พระ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสวนปาองค์พระ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสวนปาองค์พระ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอีเปาะ
วัดหนองอีเปาะ
วัดหนองอีเปาะ
วัดหนองอีเปาะ
วัดหนองอีเปาะ
วัดหนองอีเปาะ
วัดหนองอีเปาะ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดหนองผือ
วัดเขาสวรรค์
วัดเขาสวรรค์
วัดเขาสวรรค์
วัดเขาสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายรณกร ขำกา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๑ เด็กหญิงวรัทญา ทองประศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๒ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์ โชติไพบูลย์วัฒนา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๓ เด็กชายธนาธร
หมวดผา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๔ เด็กชายฐนปกร รังสีบุตร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๕ เด็กชายประดิพัทธ์ คำแสน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๖ เด็กหญิงวรรณษา วงษ์ยาแดง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๗ เด็กชายกฤษฎา นิลวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๘ เด็กหญิงมณีวรรณ แซ่ล้ี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๙ เด็กชายฐานทัพ นาเอก
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๐ เด็กหญิงณัฐณิชา ภูฆัง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๑ เด็กหญิงธนกมล โชสนับ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๒ เด็กชายธนโชติ
สมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๓ เด็กชายธนภัทร สะราคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๔ เด็กหญิงธวัลรัตน์ โชสนับ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๕ เด็กหญิงพรพิมล แสงส่ง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๖ เด็กหญิงพัชราลักษณ์ กลิ่นมณฑา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๗ เด็กหญิงมุจิรา
กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กชายรณฤทธิ์ ชูชีพ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กชายวัชรภณ ศรีศักดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กหญิงสิริภัสสร กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๑ เด็กหญิงสุนิสา
แสนกล้า
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๒ เด็กหญิงเปรมวดี จันทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๓ เด็กหญิงสุชาดา ผมศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๔ เด็กหญิงนภัศสร กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๕ เด็กหญิงปวิตราพร ขันทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๖ เด็กหญิงภาสินี
คชอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๗ เด็กชายกฤษฎา ทองโสภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๘ เด็กชายณัฐพล
กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กชายณัฐภูมิ
กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๐ เด็กหญิงเบลล์
แก้วระย้า
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๑ เด็กชายพงศพัฒน์ สมพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๒ เด็กหญิงโยษิตา เดชมาก
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๓ เด็กชายรังสิมันตุ์ กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๔ เด็กหญิงลลิดา
กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘

๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ

๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาสวรรค์
วัดเขาสวรรค์
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดหนองปลากระดี่
วัดหนองปลากระดี่
วัดหนองปลากระดี่
วัดหนองปลากระดี่
วัดหนองปลากระดี่
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดหนองแจ้ง
วัดใหม่ฉายหิรัญ
วัดใหม่ฉายหิรัญ
วัดใหม่ฉายหิรัญ
วัดใหม่ฉายหิรัญ
วัดใหม่ฉายหิรัญ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๒๐๖
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เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กชายวาทิศ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอธิฐาน
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายจิรพันธ์
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธีระ
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงภควดี
เด็กชายวรากร
เด็กชายวิทศเวท
เด็กหญิงญานิศา
เด็กชายณัฐณรงค์
เด็กชายทัดชัย
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายอานนต์
เด็กหญิงกัณฑ์ฐิกา
เด็กชายกิตติศักดิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๙

นามสกุล

บูรณะสุธีวงษ์
ศรีลาธรรม
ชีพนุรัตน์
วงค์ษา
แย้มยิ้ม
จันทร
แก้วบัวดี
บัวชื่น
น้อยอุดม
กาฬภักดี
อุ่นบุ
พุ่มจำปา
ใจเขียว
ทรดี
นรสิงห์
ยศวิชัย
กันยา
เหมือนชอุ่ม
แท่นน้อย
เรืองวงค์
พะนา
เอมบำรุง
คล้ายสุบรรณ
ชาวระหาร
วงษ์เซ็น
อ่อนคำ
คงประชุม
ลาภเปยม
ทองทิพย์
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ แซ่โง้ว
เด็กหญิงฉัตรวดี ชุ่มหมื่นไวย์
เด็กหญิงณัชชาพรรณ โพธิ์สุข
เด็กชายทรงยศ ดวงแก้ว
เด็กหญิงนฤมล สุขแสง
เด็กหญิงพรรณิภา กาสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรังงาม

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรังงาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรังงาม
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรังงาม

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรังงาม
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรังงาม

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดสระบัวกำ
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๐ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภุมเรศ
เด็กชายวรกิตติ์
เด็กชายวรวัชร
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงณัฐรุจา
เด็กชายธนกฤต

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๙ เด็กชายพงษ์ปกรณ์

เด็กชายพีณพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๑ เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๒ เด็กชายรัฐศาสตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๓ เด็กชายศราทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๔ เด็กชายสุริยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๕ เด็กหญิงอรจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๖ เด็กชายกิตติธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๗ เด็กหญิงจิรฐิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๘ เด็กหญิงชนิกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๙ เด็กชายชัชวาล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กชายฐิติวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๒ เด็กชายตะวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๓ เด็กหญิงนพรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๔ เด็กหญิงปณาวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๐

นามสกุล

พูลสวัสดิ์
ไชยมานิตย์
บำเรอราช
แผ้วใจดี
แสงจันทร์
แสงคง
พงษ์จำนงค์
เทพรักษ์
ศิริเคน
สุดดี
กาญจนไพศาล
มุมติด
พันชะโก
ศรีทอง
โชติกเดชาณรงค์
พรมประสิทธิ์

เวียงเหล็ก
โทเท
ดรพลก้อม
ชุ่มมนัส
คชคง
โตแทน
เปสกุล
เข็มเพ็ชร
แซ่เตี๋ยว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กหญิงประดับขวัญ คชชาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๖ เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเพ็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๗ เด็กชายวงศธร
กำหัวเรือ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๘ เด็กชายวรกิตติ์ กาฬภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กหญิงวราลี
พิมพขันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๐ เด็กชายสมพงษ์ เผือกทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๑ เด็กชายหฤทัย
ชุมภู่
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๒ เด็กหญิงอารยา ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๓ เด็กชายดนุวัศ
อินโต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๔ เด็กหญิงเกตุแก้ว บัวหลวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังงาม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังงาม

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวังคัน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังคัน

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังคัน
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังคัน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังคัน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนางบวช
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดดงรัง
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดวังคัน
วัดนางบวช
วัดนางบวช
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ชื่อ

เด็กชายจิณพัฒณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๖ เด็กหญิงจิรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๗ เด็กชายไชโย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๘ เด็กชายฐิติพงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๙ เด็กชายดิสรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๐ เด็กหญิงปญจพาณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๑ เด็กชายพงษ์ภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๒ เด็กหญิงพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๓ เด็กชายภูวนัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๔ เด็กหญิงศศิกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๕ เด็กหญิงอริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๖ เด็กชายปรินทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๗ เด็กชายกิตติ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๘ เด็กชายมาณณท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๙ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๐ เด็กชายเอกภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๑ เด็กชายเกตุชนา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๒ เด็กหญิงธัญญารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๗

เด็กชายนิติธร
เด็กชายปสุต
เด็กชายวรสิทธิ์
เด็กชายศศิกร
เด็กหญิงสุกฤตา

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๘ เด็กหญิงสุพัตราภรณ์

เด็กหญิงอารดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๐ เด็กชายพีรภาส
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๑ เด็กหญิงณัฐมลกาญน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายรัฐกาญจน์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายพงศภัก

นามสกุล
เกาะคู
ส่วนสมบุญ
บางบ่อ
เกตุแปน
ภู่สากล
โพธิ์อำ
ทวีผล
พูลเกษ
แต่งตัว
ดวงแก้ว
โพธิ์พันธุ์
ขุมทอง
อิงควระ
ปานเพชร
เนตรสังข์
ม่วงปรางค์
กมลศรี
กาฬภักดี
ภูฆัง
กาฬภักดี
กาฬภักดี
ธัญญะเจริญ
ดวงจินดา
รุ่งเรือง
วันศุกร์
กุลศิริกมล
พวงมาลี
กาฬภักดี
ถนอม
สว่างศรี
ภูฆัง
มณีน้อย
เนตรสุภา
โมอ่อน
สราคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนางบวช
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนางบวช
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนางบวช
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนางบวช
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางบวช

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาด
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาด
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาด

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาด
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลาด

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาด

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดวังสำเภาล่ม
วัดวังสำเภาล่ม
วัดวังสำเภาล่ม
วัดวังสำเภาล่ม
วัดวังสำเภาล่ม
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดทุ่งกฐิน
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๐

เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกิตติพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงสุธารินี
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงบุณยวีร์
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กชายฤทธิพล
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายกัลยกฤต
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงณิติชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรกร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายพัฒนา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงรมิตา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายชญาธิป

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๐ เด็กหญิงญาณัจฉรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๔

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กชายสุพัฒชกร
เด็กหญิงกชพร

นามสกุล
นพขำ
กาฬภักดี
นำจันทร์
ศรีมุข
ทำนา
ภูมิชัย
กาฬภักดี
เกษประทุม
กลิ่นเกษร
เพชรขัน
สัญญะขันธ์
นามกิ่ง
กาฬภักดี
จันทรรัสมี
กาฬภักดี
ภูทัดหมาก
อินโต
ฉิมพาลี
บุญมีฤทธิ์
ผลหาญ
ทัดเกษร
ฉิมมา
สะราคำ
นำทิพย์
จันทร
รังษีบุตร
สิงห์ดวง
เมฆฉาย
พึ่งนวม
ศรีสวัสดิ์
มีศรี
อ่อนแก้ว
กาฬภักดี
บุตรสิงห์
ปองกัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนา
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนา
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฉวาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดใหม่หนองนา
วัดใหม่หนองนา
วัดใหม่หนองนา
วัดใหม่หนองนา
วัดใหม่หนองนา
วัดฉวาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกันต์กวี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๖ เด็กหญิงกิตติภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๗ เด็กชายชลธิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๘ เด็กหญิงฐิตาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๙ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กชายธีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๑ เด็กชายปนพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๒ เด็กหญิงภารดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๓ เด็กหญิงสิริวิมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๔ เด็กชายดนุสรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๕ เด็กชายกฤติกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๖ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๘ เด็กหญิงธัญญลักษณ์

เด็กหญิงนภสร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๐ เด็กหญิงนฤมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๑ เด็กหญิงปภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๔ เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๕ เด็กชายเมธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๖ เด็กหญิงสุภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๗ เด็กชายสุรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๘ เด็กชายอานุภาพ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๙ เด็กหญิงกานดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๐ เด็กหญิงกาหลง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๑ เด็กชายจิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๒ เด็กชายจิรายุ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๓ เด็กชายชนันธร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๔ เด็กหญิงณฐมนต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๕ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๖ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๗ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๘ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๙ เด็กชายธนันชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๓

นามสกุล
เมฆฉาย
สัตบุษ
สุพิทิพย์
แก้วเนตร
แสนเมือง
ทองอินทร์พงษ์
พลนิล
ธัญญเจริญ
เสาวรส
แซ่ผ่าน
ติ่งคล้าย
นาเอก
ท้วมพงษ์
ท้วมพงษ์
มะลิทอง
หูตาชัย
กำจาย
สุขแก้ว
นำเพชร
อินทสด
ทองรอด
บาตดี
เมฆลอย
ขำเสมอ
โพธิ์สุวรรณ
เทศปาน
ศรีพะลาน
พวงทอง
ขุมทอง
ประชาสุข
เชี่ยวชาญ
สะราคำ
อินทพันธ์
เนียมปาน
ปนแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดฉวาก
๑๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดฉวาก
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฉวาก
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฉวาก
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฉวาก
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดฉวาก

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดฉวาก
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฉวาก
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฉวาก
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทร
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไทร
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไทร
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไทร
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไทร
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไทร

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทร
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ

๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนำพุ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนำพุ

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนำพุ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดฉวาก
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดไทรย์
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๐

เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายภูสิทธิ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงสุพัชชา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอนุภาพ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายณัชพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงภัสสร
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายชัยพัฒน์
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายหิรัญ
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายรณชัย
เด็กชายรณภพ
เด็กชายวชิระ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายอชิระ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนมน
เด็กชายชัชวาลย์

สุภาวงศ์
เมืองช้าง
เพียรทอง
นำแก้ว
กาฬษร
เข็มเงิน
แก้วคำ
ขุมทอง
แก้วบุญเรือง
ศรีสุข
นำแก้ว
ปนทอง
ปานมุณี
ขาวเงิน
มะโหฬาร
กาฬษร
วรวงษ์
เจตนเสน
โพธิ์สุวรรณ
กาฬษร
จิตรวงษ์
ศรีเดช
ยิ่งเจริญ
ดวงศรี
ทองเลิศ
วิริยะเนตร์บุบผา
สุขธูป
ทวีสุข
อุ่นกาศ
มะหิงษา
เอี่ยมสะอาด
ดวงบุ
ชูชี
ต่อแก้ว
ปรึกษา

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนำพุ
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนำพุ
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนำพุ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำพุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวเขา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวเขา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวเขา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวเขา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวเขา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวเขา
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวเขา
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวนา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวนา

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดนำพุ
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวเขา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดหัวนา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๒๐๖
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เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงดรัลพร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายรัชนรินทร์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงณชานันท์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงศรินยา
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๗

สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๘ เด็กหญิงณัฏฐลักษณ์

เด็กหญิงณัฐภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๐ เด็กหญิงธันยารัศมิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๑ เด็กชายนพคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๒ เด็กหญิงพรนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๓ เด็กชายวุฒิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๔ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๕ เด็กหญิงสุณัฏฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๖ เด็กชายคีตภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๗ เด็กชายณัฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๘ เด็กชายหัส
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๙ เด็กชายพาณุวัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๐ เด็กชายวัฒนา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๑ เด็กชายคงกฤช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๒ เด็กชายเปรม
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๓ เด็กชายจักรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๔ เด็กหญิงณัฐรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๕ เด็กชายธีรภาส
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๖ เด็กหญิงจิรภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๗ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๘ เด็กหญิงทัตภิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๙ เด็กหญิงธิติมา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๙

นามสกุล

เกิด

มะหิงษา
เสาวรส
วังงาม
คงถนอม
อู่เพชร
ปทมนิรันดร์กุล
อู่ทอง
แสวงผล
จันทกร
แซ่วี
แก้วเมฆ
หอมสุวรรณ
พาเจริญ
หอมสุวรรณ
ศิรินอก
จันทร์แรม
เกตุษีเผือก
สว่างอารมณ์
บัวบังใบ
อดทนดี
แสงพันธุ์ตา
เที่ยงบุญ
แสงอินทร์
ศรีแก้ว
โพธิ์ทอง
หาสนนท์
ฮวบสกุล
ปรีชาชน
โพธิ์ศรีทอง
กาญจนะ
ศรีโปฎก
ธรรมชาติ
ทิวาลัย
กุลมุติ
นันทรักษ์

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตปะโยคาราม

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตปะโยคาราม

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตะลุ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตะลุ่ม

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตะลุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโบสถ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโบสถ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุขเกษม
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขเกษม

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขเกษม
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุขเกษม
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุขเกษม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุขเกษม

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสุขเกษม
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดตปะโยคาราม
วัดตปะโยคาราม
วัดตปะโยคาราม
วัดตปะโยคาราม
วัดตปะโยคาราม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดดอนยอ
วัดดอนยอ
วัดดอนยอ
วัดดอนยอ
วัดดอนยอ
วัดดอนยอ
วัดดอนยอ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายบุญชู
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๑ เด็กหญิงชนาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๒ เด็กหญิงณัฐฐากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๓ เด็กหญิงณิชมน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๔ เด็กชายวุฒิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๕ เด็กหญิงสลิลทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๖ เด็กชายฐิติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๗ เด็กหญิงสริภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๘ เด็กชายเสฎฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๙ เด็กหญิงกัลยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๐ เด็กหญิงณัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๑ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๒ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๓ เด็กชายบุญช่วย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๔ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๕ เด็กชายวุฒิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๖ เด็กชายศุกลวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๗ เด็กหญิงภวิตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๘ เด็กหญิงกรรณิการ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๙ เด็กชายจักกฤช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๐ เด็กชายพรณรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๑ เด็กหญิงลลิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๒ เด็กหญิงกัณกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๓ เด็กชายสิรธีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๔ เด็กชายเสฎฐิณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๕ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๖ เด็กชายสุปวีณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๗ เด็กหญิงกรกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๘ เด็กหญิงพิมพ์วิไล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๙ เด็กหญิงณิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๐ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๑ เด็กชายนวัช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๒ เด็กชายปรีดาพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๓ เด็กหญิงพิภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๔ เด็กชายพีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๐

นามสกุล
อำพันทอง
ม่วงกล่อม
เผ่าพันธุ์ดี
ดากระบุตร
สัตพันธ์
ทองเกิด
คำหอม
ฉางทรัพย์
ตาคู้
เนียมรัตน์
ธาระวัย
เนียมรัตน์
กรสุวรรณ
สุนทรวิภาต
สันดี
มีรัช
สุขนิมิตร
ยาหอมทอง
บุญมี
เทพณรงค์
โห้แพ
นิลเผือก
คงชาตรี
ผิวผ่อง
จันทร์สนาม
แพงพงษ์มา
นำจันทร์
โพธิ์พูลพรหม
เครือพิมาย
สุวรรณหงษ์
ทรายงาม
เต็มเปยม
สาลีผล
พิชิ
จอบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางจิก
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางจิก
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางจิก
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางจิก

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงคา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงคา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงคา
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางจิก
วัดบางจิก
วัดบางจิก
วัดบางจิก
วัดไผ่เดี่ยว
วัดไผ่เดี่ยว
วัดไผ่เดี่ยว
วัดไผ่เดี่ยว
วัดไผ่เดี่ยว
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดทรงกระเทียม
วัดบึงคา
วัดบึงคา
วัดบึงคา
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กชายวีรภัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กชายสิทธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กหญิงสิทธิสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๐ เด็กหญิงสุดาทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กชายอนุพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๒ เด็กหญิงอมรทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๓ เด็กหญิงจีราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๔ เด็กชายณัฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๕ เด็กหญิงณัฐนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๖ เด็กหญิงณัฐนิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๗ เด็กหญิงธัณฐภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๘ เด็กหญิงปณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๙ เด็กหญิงพรชนัน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๐ เด็กหญิงเพ็ญนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๑ เด็กชายกิตติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๒ เด็กชายชัยวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๓ เด็กชายณัฏฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๔ เด็กหญิงดวงฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๕ เด็กชายนพคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๖ เด็กหญิงนำทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๗ เด็กหญิงปพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๘ เด็กหญิงพิมพกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๔

เด็กหญิงเพชรนารี
เด็กหญิงเพียงเพ็ญ
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสิริวลี
เด็กหญิงสุพัตรา

สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๕ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กชายชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๗ เด็กหญิงธรรมวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๘ เด็กหญิงปนมณี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๙ เด็กหญิงมินตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๖

นามสกุล
กุมพันธุ์
รื่นเริง
สีดอกบัว
การสนธิ
ปนเกษร
จิตรบุญเหลือ
เรืองศรี
พระสงฆ์
เย็นมาก
ไพพล
แจ่มใจหาญ
กุมพันธุ์
โสคำภา
สังข์สุวรรณ
รักพวงทอง
มั่นคงดี
บุญประเสริฐ
จันทร์คำ
บุญรอด
ไมตรีจิตร
ร่มวงษ์
ชมภู
วงษ์ศรีเผือก
เสือหาญ
นาคจังหวัด
โพธิจันทร์
รอบรู้เจน
สุขประทุม
ชาติวีระธรรม
ศรีสุข
ธนะวัฒน์
แสนบุญมา
ศูนย์ดำ
ใจเที่ยง
สังขสมิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาลี
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสาลี
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาลี
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายรัตนชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๑ เด็กชายวงศกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๒ เด็กชายสิรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๓ เด็กชายเอกชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๔ เด็กชายฐิติกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กหญิงฐิติพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๖ เด็กหญิงณิชานัน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๗ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๘ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๙ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๐ เด็กหญิงปรัชญาวี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๑ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๒ เด็กหญิงรัชนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๓ เด็กชายรัชวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๔ เด็กหญิงศรัณญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๕ เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๖ เด็กหญิงอารยา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๗ เด็กหญิงอินทิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๘ เด็กหญิงสุชัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๙ เด็กชายเพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๐ เด็กชายพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๑ เด็กหญิงพัชราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๒ เด็กหญิงวิชญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๓ เด็กชายวีระวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๔ เด็กหญิงอรดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๕ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๖ เด็กหญิงฐานิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๗ เด็กชายทวีโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๘ เด็กหญิงพรวิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๙ เด็กหญิงภวรัญชน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๐ เด็กชายภูเบศ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๑ เด็กหญิงอรพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๒ เด็กหญิงเยาว์วภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๓ เด็กชายกรรภิรมย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๔ เด็กชายกรลีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๐

นามสกุล

รื่นเริง
สังข์สมิต
พรหมจำปา
เสือหาญ
เพ็ชร์สว่าง
พันโต
ชะเอมเทศ
สังข์สมิต
ชุ่มชื่น
เจริญผล
อ่อนแสง
ผลพิกุล
เขมา
วิศิษฎ์พร
แสงจันทร์ฉาย
กาญจนสูตร
ยาสอาด
บุญญะกิจ
สุขเกษม
กอลาพันธุ์
แก้ววิชิต
ศรีรอด
ชีพนุรัตน์
ดิษฐวุฒิ
อาแวดิง
มีสมยา
ทวีสิงห์
แก้วประเสริฐ
แผนสมบูรณ์
ชาวเชียงขวาง
ยศศักดิ์ศรี
หอมสุวรรณ
เจริญประกอบ
สว่างศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานคา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธง

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธง
๒๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสาธง

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสาธง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนตาจีน

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดลานคา
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดเสาธง
วัดเสาธง
วัดเสาธง
วัดเสาธง
วัดเสาธง
วัดเสาธง
วัดเสาธง
วัดดอนตาจีน
วัดโพธิ์ตะควน
วัดโพธิ์ตะควน
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ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๕ เด็กหญิงชุติกาญจณ์

เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๗ เด็กชายนภัสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๘ เด็กชายปฐพี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๙ เด็กหญิงปรีชาญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๐ เด็กชายภาสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๑ เด็กชายศักรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๒ เด็กชายสมิตร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๓ เด็กชายสิทธิพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๔ เด็กหญิงสุธาสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๕ เด็กหญิงสุภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๖ เด็กชายกันตพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๗ เด็กชายจิรณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๘ เด็กหญิงฐิตารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๙ เด็กหญิงพิมพ์วิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๖

สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๑ เด็กหญิงณันทวรรณ์

เด็กหญิงพัชริดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๓ เด็กหญิงพิชญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๔ เด็กชายคุณานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงเจนจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๖ เด็กชายเจษฎากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๗ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๘ เด็กชายธีรเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๙ เด็กหญิงพิชฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๐ เด็กชายภานุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๑ เด็กชายโภควินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๒ เด็กชายวรวุธ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๓ เด็กหญิงวิลัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๔ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๕ เด็กชายวีรศรุต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๖ เด็กหญิงศรีวัลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๗ เด็กหญิงศุภรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๘ เด็กชายสิทธินนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๙ เด็กชายสิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๒

นามสกุล
ขันทเขตต์
สาตารมย์
สุขสำราญ
อุ่นเมือง
กุลแทน
ตรีอุทัย
หงษ์ทอง
แก้วระย้า
ดีวังยาง
เจิน
โพธิ์ไพจิตร
คล้ายสุบรรณ์
สนนา
นำใจดี
โพธิ์ศรีทอง
สารสุวรรณ
เอี่ยมศรี
หงษ์ทอง
ขำมะโน
พิทักษ์วงค์
แก้วลำยวง
สภาพการ
สุทจิต
โพธิ์หิรัญ
ตรีเกษม
เขียววิลาศ
หลักคำ
เทียนปญจะ
เอี่ยมศรี
ธัญเจริญ
ชุมเกตุ
แสงกระจ่าง
ฉิมพาลี
อินทร์สเกตุ
สิงห์โตทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคี่ต้ี

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคี่ต้ี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคี่ต้ี

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคี่ต้ี
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคี่ต้ี
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนคี่ต้ี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคี่ต้ี
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคี่ต้ี
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคี่ต้ี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ตะควน
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน
วัดบ้านสันดอน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๐ เด็กหญิงเบญญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๑ เด็กหญิงกัญจน์จิรา

เด็กหญิงศวรรยา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๓ เด็กชายกฤชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๔ เด็กหญิงจิราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๕ เด็กชายชวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๖ เด็กหญิงปภัสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๗ เด็กหญิงรังสิมา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๘ เด็กชายอธิวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๙ เด็กหญิงนววรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๐ เด็กชายศราวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๑ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๒ เด็กหญิงนิธา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๓ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๔ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๒

สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๕ เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์

เด็กหญิงเพ็ญพิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๗ เด็กชายภาณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๘ เด็กหญิงศุภษร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๙ เด็กชายนราวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๐ เด็กหญิงศิรประภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๑ เด็กหญิงอังศุมาลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๖

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงเจริญรัตน์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงณญาดา
เด็กชายณัชพล

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๘ เด็กหญิงณัฐร์ติกรานต์

เด็กชายเดชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๐ เด็กชายถิรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๑ เด็กชายทศพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๒ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๓ เด็กชายธีรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กชายนนทกานต์

นามสกุล
ไทยศรี
เต็มแปน
ศิริขันธ์
พรหมมาพันธุ์
ฤกษ์เจริญ
สมจ๋อย
ตุลาทอง
นาคไชยะ
วรรณารุณ
บุญประจักษ์
เอี่ยมสุวรรณ
ชมภูนาค
ประพันธ์พัฒ
ปรางศร
ศรีดอกบัว
ศรีสังข์งาม
นิยมทอง
เพ็งพันธุ์
เกาะแก้ว
เรณูแย้ม
เกษแก้ว
ปานจันทร์
แตงเลี้ยง
มัจฉายามาตร์
ผดุงชีวิต
นิยมทอง
ผลพิกุล
เมืองมูล
ผิวงาม
วงศ์ขวัญเมือง
ตะวงศ์
ชวดี
จันทร์แปน
ภูโต
แช่มช้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชีปะขาว

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดารา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดารา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดารา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดารา
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดารา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดารา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีปะขาว
วัดกระทุ่มทอง
วัดกระทุ่มทอง
วัดศาลาท่าทราย
วัดศาลาท่าทราย
วัดศาลาท่าทราย
วัดศาลาท่าทราย
วัดศาลาท่าทราย
วัดศาลาท่าทราย
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดดารา
วัดดารา
วัดดารา
วัดดารา
วัดดารา
วัดดารา
วัดดอนกระเบื้อง
วัดดอนกระเบื้อง
วัดดอนกระเบื้อง
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กชายปวริศ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๗ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๘ เด็กชายพงศ์เพ็ชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๙ เด็กชายพงษ์กร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๐ เด็กหญิงพีรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๑ เด็กชายพีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๒ เด็กหญิงภัทรวรรณ

เด็กชายภูระพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๔ เด็กชายรัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๕ เด็กชายวงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๖ เด็กชายวัลลภ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๗ เด็กชายศราวิน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๘ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๙ เด็กชายโสภณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กชายญาณโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๑ เด็กหญิงญาณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๒ เด็กหญิงณัฐกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๓ เด็กชายตุลา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กชายนเรศวร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กชายปติภัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๖ เด็กชายพิชญนัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๗ เด็กชายภาณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๘ เด็กชายภูริณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๙ เด็กหญิงวรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๐ เด็กหญิงสุกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงสุมินตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๒ เด็กหญิงจอมขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๓ เด็กหญิงจิรัชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๓

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๔ เด็กชายณัฐภูมิธนพจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายภาณุภณต์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศุภกร

นามสกุล
นาคะ
จุ้ยศิริ
สถาปตานนท์
เหลี่ยมครุฑ
สุกาทอน
ดอนไพรติ่ง
โสภี
หาญกล้า
นิ่มสุก
สุวรรณนุรักษ์
สุขรัมย์
สวยพลิ้ง
เอี่ยมชัย
ดอกจันทร์
ยศรุ่งเรือง
ประเสริฐ
นิยมทอง
มูลธรรม
อรเอี่ยม
สวัสดี
แหวนทองคำ
จั่นเพ็ชร์
นิยมทอง
ฤทธิยาม
พรหมพันธุ์
เจริญสุข
น่วมใจดี
ปนเหน่งเพชร
แสงสว่าง
ชุ่มชวย
ปนศิริ
หงษ์โต
เสือคำราม
แสงกระจ่าง
สายดิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางแม่หม้าย

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางแม่หม้าย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางใหญ่

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางใหญ่

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางทอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางทอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางทอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางแม่หม้าย
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดบางใหญ่
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๐

เด็กชายอภิญญา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายโกศล
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายธนัช
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงภัทรศยา

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๘

นามสกุล
ไม้หอม
ภู่มาลี
คล้ายสุบรรณ
วงษ์ศรีเผือก
ประวัติ
คล้ายสุบรรณ
ฤทธูทัย
ด้วงประเสริฐ
อินทกูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๙ เด็กหญิงรัศมีพรหม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๒๑/๑๒/๒๕๕๓

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๓

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกันยรัตน์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๔ เด็กชายคุณทรงธรรม

เด็กหญิงจีรวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๖ เด็กชายนัฏฐวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๗ เด็กหญิงนิราภร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๘ เด็กหญิงเนตรนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๙ เด็กหญิงปณิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๐ เด็กหญิงภัทรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๑ เด็กชายรฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๒ เด็กหญิงวิราวัลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๓ เด็กหญิงสุภัสสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๔ เด็กชายเขมทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๕ เด็กหญิงณัฎฐากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๖ เด็กหญิงณัฐนันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๗ เด็กชายณัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๘ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๐ เด็กหญิงประสิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๑ เด็กชายพุฒิพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๒ เด็กชายวรวิช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๓ เด็กหญิงสุนิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๔ เด็กหญิงหทัยกาญจน์

อารมณ์สุข
ไม้หอม
ศรีบัวเผื่อน
เที่ยงธรรม
สุตตานนท์
แสนชา
แก้วมูลเนียม
ผลพิมาย
สุภาพ
นะกองดี
ขุนเศรษฐี
มั่นคง
ธนะวงศ์
ศรีพูล
วิจิตรบรรจง
จันทร์แท้
ตาบสกุล
เนียมประเสริฐ
ทองคำเจริญ
ปนสุก
เรือนทองดี
สุบินรัตน์
เทพณรงค์
สุขนิรันดร์
ทองแท้

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางเลน

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเลน
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกฤษณา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกฤษณา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกฤษณา

สังกัดวัด

วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์
วัดโคกโพธิ์

หมายเหตุ

วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดบางเลน
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายมนัส
เด็กหญิงทมกร
เด็กหญิงเรยา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงฉัตรญาดา
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงตะวัน
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนวัฒน์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๖ เด็กชายธรรมศาสตร์

เด็กชายธีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๘ เด็กหญิงนันทนัช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๙ เด็กชายนิธิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๐ เด็กหญิงปภานิจ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๗

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๑ เด็กหญิงปุญญพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๓

เด็กหญิงปุณณภา
เด็กชายพงศกร

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๔ เด็กหญิงพิชญาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายแสนดี
เด็กชายอนุพงศ์

นามสกุล
กัณฑษา
แสงจันทร์
โสนอ่อน
บุญกระจ่าง
จิตร์เพ็ชร
เพิกอาภรณ์
จี๋เอ้ย
มณีรัตน์
สำอางค์ทรง
สุขศรี
แสงอินทร์
กลัดเพ็ชร
เทียนทิพย์
แสงอินทร์
พันธุ์พัว
ศรแก้วดารา
อนุสนธิ์
คล้ายสุบรรณ
พลเสน
เมืองอินทร์
กล้าหาญ
ฮองต้น
สมณะ
บรรทับ
เทียนทิพย์
ศรีแตงสุก
ฤทธิ์นอก
เมฆเคลื่อน
สมบูรณ์ศิลป
มีบำรุง
กุลศิริ
พุฒิเนตร
อู่ทอง
ดวงใจดี
กล้าหาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกฤษณา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกฤษณา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดดอนสุทธาวาส
วัดดอนสุทธาวาส
วัดดอนสุทธาวาส
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอภิรดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๑ เด็กชายอัครเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๒ เด็กชายอารักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๓ เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๔ เด็กชายไกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๕ เด็กชายณัฐภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๖ เด็กชายทวีป
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๗ เด็กชายธนาพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๘ เด็กหญิงธัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๙ เด็กหญิงธาราทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กหญิงสุรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๑ เด็กชายอัครพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายธนพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๓ เด็กชายพิพิธนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๔ เด็กหญิงจอมขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๕ เด็กหญิงชญานุช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๖ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๗ เด็กชายณัฐกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๘ เด็กชายณัฐติทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๙ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๐ เด็กชายธนธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๑ เด็กหญิงบัณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๒ เด็กชายพนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๓ เด็กชายพิชญะ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๔ เด็กหญิงพิมลภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๕ เด็กหญิงวิราวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๖ เด็กหญิงศรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๗ เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๘ เด็กหญิงอมรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๙ เด็กชายวรานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๐ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๑ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๒ เด็กหญิงกิตติมา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๓ เด็กชายจิรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๐

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๔

เด็กหญิงชนิดา

นามสกุล
พลเสน
คำสี
สินสระน้อย
คำหอม
สิทธิธำรงค์
นิยมทอง
แสงซอย
พลายละหาร
แก้วศรีงาม
ฉายอรุณ
วงษ์สุวรรณ
ศรีนาค
แสงวันทอง
อ่อนงามเอก
ซ่องเกษตร์
เมืองจินดา
บุญเรืองรอด
นาคอรุณ
กรุดเพ็ชร
เมืองจินดา
เสร็จกิจ
แก้วกำเนิด
นิลศรี
เดินขุนทด
บุญเรืองรอด
บุญเรืองรอด
คงพุ่ม
กลิ่นชาติ
นามขันธ์
เรือนวิไล
กรุทวงษ์
ศรีสวัสดิ์
ดวงเสนา
ปนสกุล
มั่งคั่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพังม่วง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพังม่วง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังม่วง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามจุ่น

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามจุ่น

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามจุ่น

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดโพธิ์นฤมิตร
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายชัยมงคล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๖ เด็กชายฐิติวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๗ เด็กหญิงณกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๘ เด็กหญิงณัชนิฌา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๙ เด็กชายเตชินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๐ เด็กชายทัศน์พล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๑ เด็กหญิงเทวิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๒ เด็กชายธวัชชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๓ เด็กชายนิชคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๔ เด็กชายปกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กชายรัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๖ เด็กหญิงวันวิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๗ เด็กหญิงวิพาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๘ เด็กชายศุภชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๙ เด็กชายศุภพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๐ เด็กชายศุภวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๑ เด็กชายณัฐกาญจน์

เด็กหญิงอังคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๓ เด็กหญิงกนกรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๔ เด็กหญิงจิราพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๕ เด็กชายชัยกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๖ เด็กหญิงชินันพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๘ เด็กชายปติภาณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๙ เด็กหญิงปรันดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๐ เด็กหญิงพัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๑ เด็กหญิงพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๒ เด็กหญิงภัทรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๓ เด็กชายภานุ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๔ เด็กชายวุฒธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๕ เด็กชายสิทธิโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๖ เด็กชายสีหราช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๗ เด็กหญิงอัยลดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๘ เด็กชายอิทธิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๙ เด็กชายเอกลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๒

นามสกุล
แสงวันทอง
พลายละหาร
มณีแสง
วงษ์กระจ่าง
มณีแสง
ลัทธิวรรณ
แซ่เติ๋น
แสงดาว
แก้วปาน
กลัดเพ็ชร
ศรีเมือง
กลัดเพชร
ชมภูนาค
ปนสกุล
เสือปา
ขาวเน
ชาวคูเวียง
มะโหฬาร
สว่างศิลป
สอนพลช้าง
พุ่มจำปา
พวงโลก
เถื่อนพลาย
กล้าหาญ
เจียศิริพันธ์
แก้วกำเนิด
สุภาปตานนท์
ศรีวิเชียร
เสลิ้ม
พิสมัย
สังขางาม
ปงตระกูล
ช้างเผือก
คำสน
มณีแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงจิรัญน์ญา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนพรดา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายภูรีพัชร์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายนิธิวัฒน์
เด็กหญิงมลทิยา
เด็กหญิงวันใหม่
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงณัฐญา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชานันท์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๖

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๗ เด็กหญิงนวินชญาน์

เด็กหญิงยุภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๙ เด็กหญิงลภัสรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๐ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๑ เด็กหญิงพิชญธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๒ เด็กหญิงชฎาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๓ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๔ เด็กหญิงอาภัสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๕ เด็กชายกิตติพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๖ เด็กหญิงแก้วลัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๗ เด็กชายคงธภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๘ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๙ เด็กชายชาญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๐ เด็กชายณัฐพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๑ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๒ เด็กหญิงบัณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๓ เด็กหญิงปพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๔ เด็กหญิงปภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๘

นามสกุล
กาฬภักดี
สกุณี
สารสุวรรณ
ศรีวิเชียร
รุ่งเรือง
มาตรสุริวงษ์
ชาวโพธิ์เอน
กลิ่นมาลา
หิรัญอ่อน
อุดมทิพย์
ขอพึ่ง
เทพลักษณ์
ฟกนิ่ม
บุญแพ
วิศิษฏานนท์
แจ่มวงษ์
ม้าทอง
บุญยืน
มะกรูดอินทร์
แก้วกระจ่าง
อู่สุวรรณ
คณะศรี
สรวงกุดเรือ
เสร็จกิจ
อุดมบูรณ์
นูมหันต์
สระทองเรียม
ยี่สุ่น
มุงคุณพรม
สกุลพราหมณ์
แห้วหาญ
อู่สุวรรณ
ศรีวิเชียร
พวงบุบผา
เลิศจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบรรไดทอง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบรรไดทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบรรไดทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบรรไดทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดไก่เตี้ย
วัดไก่เตี้ย
วัดไก่เตี้ย
วัดไก่เตี้ย
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดบรรไดทอง
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ
วัดสัปรสเทศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวรกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๖ เด็กชายกันติทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๗ เด็กชายเทพทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๘ เด็กหญิงกัลยาณี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๙ เด็กชายณัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๐ เด็กชายวุฒิไกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๑ เด็กหญิงชนากานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๒ เด็กหญิงชนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๓ เด็กหญิงธมนวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๔ เด็กชายธัญพิสิฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๕ เด็กหญิงนวภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๖ เด็กหญิงนวภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๗ เด็กหญิงนุชจรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๘ เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๙ เด็กชายวรวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๐ เด็กหญิงวิรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๑ เด็กหญิงวีรญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๒ เด็กชายอชิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๓ เด็กหญิงอัญมณี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๔ เด็กหญิงอาภานันท์

เด็กหญิงสุกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๖ เด็กหญิงธนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๗ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๘ เด็กหญิงภควพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๙ เด็กชายรุ่งโรจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๐ เด็กหญิงรัตนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๑ เด็กหญิงเขมิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๒ เด็กหญิงจินดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๓ เด็กหญิงชาลิณี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๔ เด็กหญิงณัฐนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๕ เด็กหญิงนทิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๖ เด็กชายปฏิพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๗ เด็กชายพรณรงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๘ เด็กหญิงภทรพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๙

เด็กหญิงศรันรัตน์

นามสกุล
จำปาเงิน
ดีวงษ์
จอมพงษ์ร่ืน
อ่อนทอง
มีทองคำ
บันทึก
นาคอิ่ม
บัวชื่น
แก้วเจริญ
สีดำ
ฤทธิ์รักษ์
ฤทธิ์รักษ์
ม่วงพันธ์
พลเสน
สมจิตร
เปยมศิลป
จุ้ยแตง
กันสุข
แก้วปลาด
บรรยง
สมัครกล้า
ช้างเผือก
จงสมจิตต์
แก้วกลั่น
ต้องสู้
เอี่ยมแสง
อุดนอก
ตั๋นเต๋
เมฆนุภาดล
อินทร์สุวรรณ
ศรีศักดา
เมฆสำลี
ศรีนาค
เข็มทอง
เผือกสีมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเถรพลาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเถรพลาย

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเถรพลาย
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเถรพลาย
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเถรพลาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัปรสเทศ
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดม่วงเจริญผล
วัดเถรพลาย
วัดเถรพลาย
วัดเถรพลาย
วัดเถรพลาย
วัดเถรพลาย
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๐

เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กชายวงศธร

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๔

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๕ เด็กชายกัณฑ์ปวิตร

เด็กชายจรณบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๗ เด็กหญิงชนาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๘ เด็กชายชิษณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๙ เด็กหญิงณัฐรดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๐ เด็กชายธนิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๑ เด็กหญิงนัชกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กชายวิศรุต
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๓ เด็กชายศุกภฤกษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๔ เด็กหญิงสิริธัญญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๕ เด็กชายธีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๖ เด็กหญิงเกณิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๗ เด็กหญิงเขมภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๘ เด็กชายจิรเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๙ เด็กชายฐิติภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๐ เด็กชายณฐกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๑ เด็กชายปภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๒ เด็กชายธนัช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๓ เด็กหญิงธิดาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๔ เด็กชายรัชชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๕ เด็กชายรัฐติกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๖ เด็กชายอนาวิล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๗ เด็กหญิงตรีนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๘ เด็กหญิงสุภาสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๙ เด็กหญิงกมลชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๐ เด็กหญิงจิรนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๑ เด็กชายเจตนิพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๖

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๒ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๔

เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายซัน

นามสกุล
บุญเจริญ
เนตรทิพย์
เสร็จกิจ
เมฆสำลี
กันสีสุข
แสงภู่
ติ่งคล้าย
เภาจันทร์วงษ์
แร่เพชร
มีชัย
ไพรงาม
หอมชื่น
คล้ายวรรณ
จันทร์เพ็ญ
วงษ์พันธุ์
จันทรัตน์
สุขกลม
ชื่นเพียร
พงศ์ณริษศ์
ชะตารุ่ง
มีชนะ
ตัญยงค์
บุญศรีรอด
เสร็จกิจ
อินทร์ปราง
แปนทอง
มะนาวหวาน
บุริบัน
คำแก่นแก้ว
ศิลา
ศรีสวัสดิ์
ม้าทอง
มะลิงาม
นิ่มนวล
-

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเพียน

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพียน

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเพียน

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเพียน

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเพียน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองชะโด

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดห้วยเจริญ
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดหนองเพียร
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดคลองชะโด
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๕

เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กชายณัฒวุฒิ
เด็กหญิงพชรพร
เด็กชายสิริชัย
เด็กหญิงกรวรินท์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงนาทยา
เด็กหญิงปภณพร
เด็กชายประสิทธิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๒

เด็กหญิงพชรพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายสิริกร
เด็กหญิงสุวิชาดา

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๓ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายคุนปกร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๕ เด็กชายจักพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๖ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๗ เด็กชายณฐวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๘ เด็กหญิงธิดาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๙ เด็กหญิงพิชญธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๐ เด็กชายพีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๑ เด็กชายภูตะวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๒ เด็กหญิงรสรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๓ เด็กชายวฤนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๔ เด็กชายศุภชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๕ เด็กชายอิทธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๖ เด็กหญิงกัญญพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๗ เด็กหญิงกัณฑ์กมล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๘ เด็กชายคณิศร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๙ เด็กหญิงนำเพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๔

นามสกุล
ชาวบ้านกร่าง
อุบลแสงจันทร์
สว่างศรี
พิกุลทอง
เสสังงาม
จันทร์ทอง
บุญเพท
จำปาทอง
รัตนะ
โฉมงาม
วงษ์วิจิตร์
เอี่ยมอินทร์
ชิดปราง
บุบผา
สมจิตร์
เผือกประพันธุ์
จันทิมา
เปลี่ยนวิศิษฐ
ทิพยลักษณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง

เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง

ศรนรินทร์
แจ้งประจักษ์
จารุไพโรจน์
ล้อมวงษ์
จำปาทอง
ไทยทองนุ่ม
แจ้งประจักษ์
มานะงาม
โพธิ์ศรี
ขาวเน
เรือนปานแก้ว
รู้ระวังภัย
ระโหฐาน
พุทธประทีป
วงษ์ละคร

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยาง
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยาง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยาง

สังกัดวัด

วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดงขี้เหล็ก
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๐

เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงชฎาวีร์
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายนนทพันธุ์
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภีมนภัทร

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๖

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๗ เด็กหญิงศุภาฑินันท์

เด็กชายษมาวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๙ เด็กชายสิงหา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๐ เด็กหญิงอุไรวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๑ เด็กหญิงกัณณ์อลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๒ เด็กชายชยพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๓ เด็กหญิงณัฐนรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๔ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๕ เด็กหญิงธัญญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๖ เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๗ เด็กชายยศอนันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๘ เด็กชายรณชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๙ เด็กหญิงวรรณพร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๐ เด็กชายอนพัช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๘

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๑ เด็กชายกันต์ณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงรมย์ชลี
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงรุจีรัตน์
เด็กชายศิวฤทธิ์
เด็กชายอัชราวุฒ
เด็กชายวรดร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณพัฒน์
เด็กชายธนดล

นามสกุล
บำรุงเวช
จันทร์พวง
ศรีตรีสัตย์
เขจร
เทียมสอน
อินทรเกษตร
จงสมจิตต์
มังกษัตริย์
พลเสน
พลเสน
สงกูล
นาคงาม
วงษ์วิจิตร์
บำรุงเวช
กล้าหาญ
หาเรือนสาร
นาคอิ่ม
มั่งคั่ง
อุบลบาน
ศิลา
พลายละหาร
อินสว่าง
อ่อนวิมล
ยิ้มเกลี้ยง
อังคพัทยา
ปนไพทูล
ลิ้มประยูร
ขาวหอมกลิ่น
เพชรลีลาวัลย์
อินสว่าง
สิงห์ทา
ปญญาเรือง
ผโลดม
หมีวงษ์
ช่างเรือนกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยาง
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดดอนบุบผาราม
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธนพร สีชมภู
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๖ เด็กชายธันยบูรณ์ สุวรรณศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๗ เด็กชายนนทพัทธ์ สิมมา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๘ เด็กหญิงนภัสวรรณ กล้าหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๙ เด็กหญิงนรัญชญา เร่งรัด
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๐ เด็กหญิงนริศรา ก้องเวหา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๑ เด็กชายปฏิมา
บำรุงเวช
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๒ เด็กหญิงพิชญาภัค บุพสังข์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๓ เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีดี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๔ เด็กชายภูวสุพัศ คุ้มหมู่
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๕ เด็กหญิงรัตติกาล เดือนแจ่ม
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๖ เด็กชายสรศักดิ์ บุญศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๗ เด็กชายสุริยา
บุญศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๘ เด็กชายพีรภัทร เศรษโถ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๙ เด็กชายกฤษณะ เอี่ยมประเสริฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๐ เด็กชายกิตติธัช ปงสุแสน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๑ เด็กชายชยพล
งามขำ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๒ เด็กหญิงณัฐชญา รุ่งเรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๓ เด็กชายทิวากรณ์ มะลิวัลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๔ เด็กชายธนภูมิ
เกียรติศิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๕ เด็กชายนภัทร
ดอกไม้ขาว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๖ เด็กหญิงนภัสสรา ชาวปลายนา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๗ เด็กหญิงเบญจพร นิยมสัตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๘ เด็กหญิงปลายฟา ชาวนาตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๙ เด็กหญิงพัชรี
ผลคูณ
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๐ เด็กหญิงเพชรลดา วงษ์อ่อน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๑ เด็กหญิงภัทรวดี ศรีเรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๒ เด็กชายรฐนนท์ ทองขาว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๓ เด็กหญิงเรวดี
พลเสน
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๔ เด็กชายวีรภัทร นานอก
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๕ เด็กหญิงสุกัญญา เมืองวงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๖ เด็กหญิงสุธาวิมล สีแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๗ เด็กชายอธิรุตย์
วงษ์บุญมา
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๘ เด็กหญิงอมรรัตน์ บริสุทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๕

สพ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กหญิงอริศรา

วิเศษสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปูเจ้า

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลายนา
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา

๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายนา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลายนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปูเจ้า
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา
วัดปลายนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์ หรุ่มเรืองวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๙

เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายตุลา
เด็กหญิงศรีสุภัค
เด็กชายทรงวุฒิ
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายภัครพล
เด็กชายเมธาวิน
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกัณฑ์เอนก
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนภัทร์
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายประภัตร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายจารุเดช
เด็กหญิงจารุมา
เด็กชายธนภณ
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงต้นหอม
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงธิดาภัทร
เด็กชายปยพันธุ์
เด็กหญิงภัณทิลา
เด็กหญิงสุกัญญา

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๐ เด็กหญิงกัญจน์จิรา

เด็กหญิงนิฏฐิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๒ เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๓ เด็กหญิงกรรณิการ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๔ เด็กชายกิตติวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

ศรีศักดา
มีทองคำ
ดอกกุหลาบ
ดอกบัว
ปนไว
สาลี
อ่วมเสือ
โพธิ์ปฐม
แก้วปาน
จันทร์กระแจะ
เสร็จกิจ
พุ่มเกษร
โจ
นาหนองตูม
มิ่งมีสุข
น้อยพันธุ์ดี
ใจหนักดี
รักน้อย
สายสาลี
ทวนเงิน
บุญประคอง
เสียงเสนาะ
เสียงเสนาะ
เกตุแก้ว
ตู้แก้ว
พลเสน
น้อยพันธุ์ดี
นันทวรรณ์
กรชนอก
ศรีวิเชียร
ดำขำ
พุ่มเกษร
อินทพันธ์
ไชยศรี

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับใต้

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับใต้

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังพลับใต้

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพลับใต้

๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังพลับใต้

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพลับใต้
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดเทพสุธาวาส
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับใต้
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กชายภูวสุพัศ
เด็กหญิงหรรษา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงธนิลญา

นามสกุล

ใจมา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๖
คนหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๗
จิ๋วประเสริฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๘
เอี่ยมคง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๙
นุชสงดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๐
จันทร์เพ็ญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๑
ขำสมอ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๒ เด็กหญิงเบญญาภา นำค้าง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๓ เด็กชายปฐมพร พงษ์พันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๔ เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีวิเชียร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๕ เด็กหญิงกชกร
ปานสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๖ เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดโพธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๗ เด็กหญิงฐิติมา
เทพประสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี นุชประไพ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๙ เด็กชายพิริยากร นุชประไพ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๐ เด็กชายรัชวิน
นมัสศิลา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๑ เด็กหญิงละอองดาว ศรีวิเชียร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๒ เด็กหญิงวรรณธนา แสงอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๓ เด็กชายธนกร
แซ่เจียม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๔ เด็กชายบุรณพนธ์ จันทร์นวล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๕ เด็กหญิงแพรวา แซ่ล้อ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๖ เด็กหญิงภคพร
ทองภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๗ เด็กหญิงคมคาย สุวรรณวาส
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๘ เด็กหญิงศิรประภา ทองไหลรวม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๙ เด็กชายคฑาวุธ เปาเล้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๐ เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ด้วงเอี๊ยก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๑ เด็กหญิงณัฐณิชา ฉิมพลัด
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๒ เด็กหญิงรัชดา
โคตฉายา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๓ เด็กชายวราวุฒิ รอดโรคา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๔ เด็กชายศิรนัฐ
เกิดโภคา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๕ เด็กชายสรวิชญ์ ผิวชะอุ่ม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๖ เด็กชายเอกรัตน์ เพิ่มพูล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๗ เด็กหญิงกัลย์ฐณานนท์ เขียวหวาน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๘ เด็กหญิงกัลยา
สุขสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๙ เด็กชายณัฐพล
ไพรสันฑ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธงทอง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธงทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธงทอง

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๐

เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายอรุณรุ่ง
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายธนดล
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กหญิงปานรดา
เด็กชายพรมงคล
เด็กชายเมธาสิทธิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๔

เด็กชายอภินันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๖ เด็กชายสรยุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๗ เด็กชายพัฒน์ศรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๔

เด็กชายสุทัศน์
เด็กชายกิติทัช
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพีระภัทร
เด็กหญิงแพรว
เด็กหญิงรัทยา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวัณวิสา
เด็กชายวิศวะ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายอดิศักดิ์

นามสกุล
พูลสำราญ
แก่นเรือง
ริสะอาด
ดีโชรัมย์
พิทักษ์ภูไพร
ขำซ้าย
ผิวงาม
ขันทองดี
ขันธ์นอก
ศรีทอง
นางแย้ม
ศรีทอง
ขันทอง
แก้วบัวดี
แก้วบัวดี
จันทร์รัศมี
สุขนา
สมุทรแดง
วงษ์จู
มงคลวุฒิวงษ์
แสงสว่าง
บุญตา
ทักษิณ
เอี่ยมสอาด
ชัยสิทธิ์
เลิศอินทร์
ชาติบุษย์
ทองมี
กลั่นคงคา
วงษ์น้อย
ศรีเฟองฟุง
สถาปตานนท์
ปานมอญ
อรุณฉาย
เอี่ยมสอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิก
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดวังตะกู
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดสะพังกร่าง
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล
วัดดงตาล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปยธิดา เหมือนศรีเพ็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๖ เด็กชายวิรัตน์
เพ็ชรดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๗ เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา ใจซื่อ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๘ เด็กชายปภิณวิทย์ รูปสมศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๙ เด็กชายกิติวัฒน์ เครือพันธ์ศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๐ เด็กชายคมกฤษณ์ เพ็ชรปานกัน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๑ เด็กหญิงจิรนันท์ ทองสมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๒ เด็กชายจีรพงศ์ หอมสาตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๓ เด็กหญิงชุติภาฎา จันทร์สีเงิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๔ เด็กหญิงชุติมา
พันธ์เณร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๕ เด็กชายฐิติกร
ทองเนิด
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๖ เด็กหญิงฐิติมา
สนธิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๗ เด็กชายฑศจปนกร อุตโม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๘ เด็กชายดิษฐ์ธนาพงษ์ ช่วยกลับ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๙ เด็กชายธนวินท์ รามจุล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๐ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุทยา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๑ เด็กหญิงพรทิพย์ สอาดสินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๒ เด็กชายพรภวิษย์ ใจซื่อ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๓ เด็กชายพัสกร
อุบลรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๔ เด็กชายพุทธิพงษ์ เสียงกลม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๕ เด็กชายสรยุทธ พึ่งผล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๖ เด็กชายสิทธิโชค รามจุล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๗ เด็กชายสิทธิโชค สันติวงศ์เจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๘ เด็กชายสิทธิพร ศรีโชละ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๙ เด็กหญิงสุภัสสรา ใจซื่อ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๐ เด็กชายอลงกรณ์ ดวงจินดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๑ เด็กหญิงภัทราพร สุยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๒ เด็กหญิงกัญญา นิลอ่อน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๓ เด็กหญิงชลธิญา เพี้ยนภักตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๔ เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศิริสลุง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๕ เด็กชายคฑาวุธ พรรณศิริวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๖ เด็กหญิงจิราวรรณ์ อ่อนอุดม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๗ เด็กชายชนวิทย์ ขุนเล็กสม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๘ เด็กหญิงชนิดา
จิตรครบุรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๙ เด็กชายชัยภัทร เหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสงวน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสงวน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสงวน
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางบอน
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางบอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกงูเห่า
วัดโคกงูเห่า
วัดโคกงูเห่า
วัดโคกงูเห่า
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดทุ่งเข็น
วัดดอนสงวน
วัดดอนสงวน
วัดดอนสงวน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๐ เด็กชายณรงค์เกียรติ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๗

เด็กหญิงณัฐฐิญา
เด็กหญิงดวงหทัย
เด็กชายดิเรก
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพนิตนันท์
เด็กชายพีรดล

สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

เด็กหญิงรัตนา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๐ เด็กหญิงรัติกาล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๑ เด็กชายฤทธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๒ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๓ เด็กชายศิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๔ เด็กหญิงศิริรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๕ เด็กชายสิรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๖ เด็กหญิงสุกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๗ เด็กหญิงสุพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๘ เด็กชายอโนชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๙ เด็กหญิงอรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๐ เด็กชายอัมรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๑ เด็กชายกฤษฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๒ เด็กหญิงกานกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๓ เด็กหญิงเกตุสริน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๔ เด็กหญิงฐิติกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๕ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๖ เด็กชายภควัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๗ เด็กหญิงมณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๘ เด็กหญิงรุ่งตะวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๙ เด็กหญิงวริญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๐ เด็กหญิงวาธินี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๑ เด็กชายวีรัช
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๒ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๓ เด็กชายสมโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๔ เด็กชายสุรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๙

นามสกุล
วงษ์ฮง
ศรีโพธิ์งาม
เหรา
ดอนทองคำ
เกษมศรี
คล้ายสุบรรณ
ปานอำพันธ์
สัมฤทธิสุทธิ์
โพแค
ไกรทอง
ช้างปาดี
ทุมวงค์
มะสันเทียะ
สมเหมาะ
วงค์สาโรจน์
สอาดเอี่ยม
อ่อนดี
สนธิรอด
ใจเสือกุล
ผิวตองอ่อน
ชะเอม
วันทุมา
สว่างเนตร
คำลา
ใจดี
รุจิอาจ
บุญเพ็ง
เส็งดอนไพร
พิมพวง
อินแขก
เนียมหอม
มอญเก่า
วันดี
ใจชื้น
สีหรั่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางบอน
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางบอน

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางบอน

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดบางบอน
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอดิศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๖ เด็กหญิงอภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๗ เด็กหญิงอังคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๘ เด็กหญิงกนกพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๙ เด็กชายพิชชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๐ เด็กชายรพีภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๑ เด็กชายวันชนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๒ เด็กหญิงอมรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๓ เด็กชายธัชนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๔ เด็กหญิงลักษิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๖ เด็กชายเมธาสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๗ เด็กหญิงสถลัชนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๗

เด็กชายสิงหา
เด็กชายคริษฐ์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญพัชร์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงณัฐฌาฎา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายธีรไนย
เด็กหญิงภัทรา
เด็กหญิงรชต
เด็กหญิงละเอียด
เด็กหญิงวรรณนิศา
เด็กชายอธินัทธ์
เด็กชายกันต์พงษ์
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทินภัทร

สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๘ เด็กชายเทพหัสดินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๙

เด็กชายธีระวัฒน์

นามสกุล
ดาววงษ์ษา
จันทร์บุตร
ทองเกิดหลวง
ประจำเมือง
แซ่ล้อ
สีทองแจ้ง
ศรีโพธิ์
ทองชู
สุขวงศ์
กาญจนาภา
แสนแก้ว
เรืองรักษ์
ทัศนะเจริญ
สอนแก้ว
คำหอมกุล
จันทร์มอญ
ขามพิทักษ์
ศรีโกมุท
คำมา
วาศน์บุญมา
บุญประคอง
สระแสงตา
ดวงแก้ว
แสงหิรัญ
บุญประคอง
กามุติโสภา
แผ่แสงจันทร์
บุญมี
ทรัพย์เสรีชัย
วงศ์สวรรค์
แจ้งสว่าง
ใจตรง
เบ็ญพาด
รอดคุ้ม
นาคทองอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวขาว
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวขาว

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวขาว
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวขาว

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดเนินพระปรางค์
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายประภัสร์ เปยรักษา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๑ เด็กชายพรพิพัฒน์ โพธิ์พันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๒ เด็กหญิงรัตณาภรณ์ แสงโสด
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๓ เด็กชายฤทธิ์เดช บัวงาม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๔ เด็กชายศุกลวัฒน์ สัจจะวงษ์รัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๕ เด็กชายสมพร
ชูเนตร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๖ เด็กชายสรวิชญ์ ดาวกระจ่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๗ เด็กชายกรรชัย
ใจกล้า
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๘ เด็กชายกลวัชร
เกิดสมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๙ เด็กหญิงกันฑิมา ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๐ เด็กชายคณิศร
สอนพูล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๑ เด็กชายจักรภัทร พลอยขาว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๒ เด็กหญิงจันทร์วิภา ตองดำ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๓ เด็กชายชัยสิทธิ์ ทองเชื้อ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๔ เด็กชายชินวุฒิ
จินดาอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๕ เด็กชายเชาว์เลิศ ทองไหลรวม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๖ เด็กชายณภัทร
รอดเพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๗ เด็กชายณัฐกร
ศรีรุ่งเรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
นิลเปลี่ยน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๙ เด็กหญิงณัฐสุรฎา ใจเอื้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๐ เด็กชายเตวิช
กิจอารีวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๑ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๒ เด็กชายธนภัทร ใจเก่งดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๓ เด็กชายธนวัฒน์ ขันชัยภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๔ เด็กชายธรรมนูญ ปานประชาติ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๕ เด็กชายธรรมนูญ แสงผา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๖ เด็กหญิงธัญชนก เกษมสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๗ เด็กหญิงธิดา
รัตน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๘ เด็กชายธีรศักดิ์ ทัพใจหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๙ เด็กหญิงนภัสวรรณ ม่วงแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๐ เด็กหญิงนรีกานต์ เพ็งเหล็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๑ เด็กหญิงนันทิพร ธงศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๒ เด็กชายบวรวิชญ์ ศิริวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๓ เด็กชายบุญทวีชัย ใจกล้า
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๔ เด็กหญิงเบญญาภา บุรีรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๖ เด็กหญิงปลายฟา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๗ เด็กหญิงปณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๘ เด็กหญิงพรไพริน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๙ เด็กหญิงพัชรธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๐ เด็กชายพิชิตชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๑ เด็กชายพิสิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๒ เด็กหญิงพีรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๓ เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๔ เด็กชายภานุวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๕ เด็กชายภูเบศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๖ เด็กชายภูวดล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๗ เด็กชายมานิต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๘ เด็กหญิงโยษิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๙ เด็กชายรชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๐ เด็กหญิงรุจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๑ เด็กชายวรพรต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๒ เด็กหญิงวรรณธนา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๓ เด็กชายวรินทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๔ เด็กชายวัชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๕ เด็กหญิงวาริณี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๖ เด็กหญิงศรัณย์พร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๗ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๘ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๙ เด็กหญิงสรัลพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๐ เด็กหญิงสิรินทรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๑ เด็กชายสิริพรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๒ เด็กชายสุกลวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๓ เด็กชายสุเมธี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๔ เด็กชายสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๕ เด็กชายอชิตะ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๖ เด็กชายอนุชิต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๗ เด็กหญิงอรณี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๘ เด็กชายอรรถพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๙ เด็กหญิงอริสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๕

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สำเร็จทรัพย์
ศรีรุ่งเรือง
สามงามแสน
ใจกล้า
ใจนำ
ปนทอง
สระทองจันทร์
มีแรง
บุรีศรี
หลังโสภา
ผิวเกลี้ยง
สำเนียงหวาน
ใจหลัก
ลำเลิศ
วิเชียรโพธิ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

สุขระ
สายเมือง
ด้วงเอี๊ยก
ศรีบุญเรือง
สุดประเทือง
ศรีสมเดช
ริยะปา
คู่บุญประเสริฐ
ผิวขำ
บัวคลี่
จินดารัตน์
ทรัพย์เสรีชัย
สุขสกุลวัฒน์
จับทอง
ชายสีอ่อน
ภัทรเจริญยิ่ง
หนูแดง
ใจเอื้อย
พรมโชติ
เกิดสมบูรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
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เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอลิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๑ เด็กหญิงอันธิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๒ เด็กหญิงเกตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๓ เด็กหญิงญาณศรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๔ เด็กหญิงญาณีกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๕ เด็กหญิงณัฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๖ เด็กหญิงธิภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๗ เด็กชายปรเมศวร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๘ เด็กชายภานุวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๙ เด็กหญิงรัชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๐ เด็กหญิงวรรณธนา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๑ เด็กชายวายุ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๒ เด็กหญิงวิภาวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๐

สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๓ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๕

เด็กชายเศกสิทธิ์
เด็กหญิงสาวิตรี

สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๖ เด็กหญิงประกายดาว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๐

เด็กชายกัณภัทร
เด็กชายชนากานต์
เด็กชายชัยธัช
เด็กหญิงเนตรดา
เด็กหญิงวชิราพร
เด็กชายสัญชัย
เด็กหญิงสายฝน
เด็กชายสิรภัสร์
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายพงษกร
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายโกมล
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายณัฐดนัย

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๑ เด็กชายดนย์นรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๔

เด็กชายดนุสรณ์
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงธวัลรัตน์

นามสกุล
สระทองอ้อย
หมั่นดี
สกุลทวีทิพย์
ศรีหรั่ง
นางแย้ม
งามละมัย
ทองเชื้อ
ใจตรง
แพงพันธุ์
บูชา
พึ่งคำ
ทองเชื้อ
แสงอรุณ
น้อยโดด
นุชเนตร
จิตหาญ
สารสุวรรณ
มุสิจะ
บุญนิ่ม
คำหอมกุล
ช่วงวิเชียร
เกศมณี
ไกรทองอยู่
เกตุแก้ว
ใยบัว
รอดเชียงลำ
โฉมงาม
ปนถนอม
คล้ายเดือน
สว่างใจเพ็ชร์
บุญครอง
ปรางค์สอน
พูลสุวรรณ
คำสักดี
เรืองหิรัญวนิช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนมะนาว

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะนาว
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสองพี่น้อง
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสองพี่น้อง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดไชยนาราษฎร์
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายธีรเดช ชูกลิ่นหอม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๖ เด็กหญิงนัทธมน ช้างเขียว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๗ เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเปรมปรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๘ เด็กชายปกรณ์เกียรติ เบญจสกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๙ เด็กหญิงพรรณพัชร เกตุแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๐ เด็กหญิงศศิธร
สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๑ เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมมา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๒ เด็กชายสุเมธ
ลึกลำ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๓ เด็กหญิงชลธิชา สุขวิเศษ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๔ เด็กชายดนัยณัฐ สิงห์สถิตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๕ เด็กหญิงธันย์ชนก เชื้อรามัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๖ เด็กชายธีรชานนท์ วันอยู่
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๗ เด็กชายนพคุณ
พันธุ์โอสถ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๘ เด็กชายปยะพงษ์ วงษ์กัณหา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๙ เด็กชายพงศ์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง

เด็กชายพีรวัศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๑ เด็กชายวชิรยุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๒ เด็กชายวรายุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๓ เด็กชายสรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๔ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๕ เด็กหญิงอภิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๖ เด็กหญิงชนาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๗ เด็กหญิงรัตนมณี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๘ เด็กหญิงวนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๙ เด็กหญิงณัฐชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๐ เด็กหญิงณัฐภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๑ เด็กหญิงกรณิการ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๒

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๐

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๙

สอนศาสตร์
สุขสวัสดิ์
แสงนาค
อรุณฉาย
แก่นจันทร์
เรือนทอง
สุดสวาท
ภัณการ
อุบลแย้ม
คชพันธ์
บุญประเทือง
พลทามูล
เด็กหญิงเจนนี่เฟอร์ เฟร์ทเวลล์
เด็กชายธนากร ชาวบางแก้ว
เด็กหญิงธนิษฐา ธัญญะผล
เด็กชายนิธิศธร ผิวผ่อง
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ผิวเกลี้ยง
เด็กชายพงศธร ทองบุญธรรม
เด็กหญิงพัชรา เทียนทอง
เด็กชายภูมินทร์ คนตรง

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสองพี่น้อง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสองพี่น้อง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำเภาทอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำเภาทอง

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำเภาทอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำเภาทอง

๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำเภาทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
วัดสำเภาทอง
วัดสำเภาทอง
วัดสำเภาทอง
วัดสำเภาทอง
วัดสำเภาทอง
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
วัดบางสะแก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายมรุต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๑ เด็กชายรุจิกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๒ เด็กหญิงอนัญพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๓ เด็กหญิงอังคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๔ เด็กหญิงพนิตตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๕ เด็กชายศรัญู
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๖ เด็กหญิงกรกนก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๗ เด็กหญิงอลิษา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๘ เด็กหญิงจีราภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๙ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๐ เด็กชายชโลธร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๑ เด็กชายณัฐวัศห์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๒ เด็กหญิงทิพย์กมล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๓ เด็กชายกฤติน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๔ เด็กชายเจษฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๕ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๖ เด็กชายธนวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๗ เด็กหญิงธัญชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๘ เด็กหญิงธิติกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๙ เด็กหญิงพัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๐ เด็กชายภาคิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๑ เด็กชายภาณุพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๒ เด็กชายวรเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๓ เด็กหญิงวรรณภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๔ เด็กชายวัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๕ เด็กชายศิริวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๖ เด็กหญิงสุภัสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๐

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๗ เด็กชายอธิชนากรณ์

เด็กหญิงอมรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๙ เด็กหญิงอัจฉรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๐ เด็กหญิงอัญชิษฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๑ เด็กชายนภดล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๒ เด็กชายกิตติธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๘

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๓ เด็กหญิงฐิติกาญจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๔

เด็กชายพัสวี

นามสกุล
งามสอาด
แปรงเพ็ชร์
สร้อยสุวรรณ
บุญรอด
กาญจนพันธ์
เที่ยงลิ้ม
ปนสอาด
แซ่เจน
ชำนาญเรือ
รุ่งเรืองศรี
โพธิ์เงิน
พรายแก้ว
จำปาทอง
เซี่ยงหลิว
หงษ์เอี่ยม
เซี่ยงหว่อง
บุญมี
ใจกำแหง
สุวรรณพันชู
อินทร์พัน
เซี่ยงฉิน
เซี่ยงหว่อง
คุณพันธ์
อบเชย
บุญมี
บานชื่น
ลำเลิศ
วิโรจน์แดนไทย
รุ่งราตรี
คำพรม
ดอนไพรเพชร
นำหอม
ใจหลัก
ประจำเมือง
ใจหลัก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) วัดบางสะแก
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) วัดบางสะแก
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวกลับ
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวกลับ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวกลับ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวกลับ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวกลับ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัววัง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัววัง
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัววัง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัววัง

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๕ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๙

เด็กหญิงเพชรา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายรัตน์นันท์
เด็กหญิงลักขณา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายวีรศรุต
เด็กชายวีระพงศ์
เด็กชายศรายุธ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอณุษรา
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอรพลิน
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายศักดิ์พล
เด็กหญิงชารินา
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายวันชัย
เด็กชายเอื้ออังกูร
เด็กชายกิตินภัช
เด็กชายไกรภพ
เด็กชายจารุพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กหญิงนัฐณิชา
เด็กหญิงนิศา
เด็กหญิงปานนภา
เด็กหญิงพรมณี
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงภัทรนันท์

นามสกุล

ใจซื่อ
มีสิม
เหลืองสดใส
มณฑาทัศน์
แสนแก้ว
นามเพราะ
ใจตรง
สว่างพร้อม
ช่างไม้
หมากปรุง
บุญมี
ชูส่งกลิ่น
ขำอิ่ม
แกล้วกล้า
เล้าพานิชวัฒนา
สุคันธจันทร์
เสือขำ
กกหนุน
ชูกลิ่น
นวกวงษ์
มีนิลดี
วันบุปผา
ทับทิมศรี
อิลพัฒน์
รัตนไทรแก้ว
ใจอดทน
บริบูรณ์
ทองโสภา
ผิวสุข
อดทน
มีนาราช
ศรีบัวสด
ฉิมทอง
ทนเถื่อน
วิเศษสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดเทพพิทักษ์
วัดเทพพิทักษ์
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
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ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๐

เด็กหญิงภัทรา
เด็กชายรถแดง
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงศุภิศรา
เด็กชายสุรศักดิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๘

เด็กชายสุรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๐ เด็กชายสุริยัน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๑ เด็กหญิงกาญจนา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๒ เด็กหญิงขวัญจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๓ เด็กชายจันทรัช
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๔ เด็กชายชิตพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๕ เด็กหญิงธัญพิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๖ เด็กชายพิชิต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๗ เด็กชายวันปยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๘ เด็กชายศราวุธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๙ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๐ เด็กชายสุกฤษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๑ เด็กหญิงจุฑามาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๓ เด็กชายบูรพา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๔ เด็กหญิงพัชราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๕ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๖ เด็กชายวรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๗ เด็กชายวรวุธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๘ เด็กหญิงสุธีมนต์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๙ เด็กหญิงอมราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๐ เด็กชายอังแท่อู
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๑ เด็กชายอภิชาติ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๒ เด็กหญิงชลลดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๓ เด็กชายชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๔ เด็กชายชุติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๙

นามสกุล
มะลิทอง
ฝางคำ
คล้ายนุ่ม
ทองเกิด
ตรีรัตนาศร
กุลฑา
ส่งบุญ
บุญเปา
อาจหาญ
เทียนสมบูรณ์
คนใหญ่บ้าน
ยางศรี
แสงสว่าง
ใจกล้า
จันทร์ลอย
พิศนอก
นิยมพลอย
เกษสาคร
วงษ์ทองคำ
ใจกล้า
สว่างแก้ว
ใจรู้รอบ
อุโบสถ
เสาร์เฉลิม
พวงภู่
เพ็งกลัด
ม่วงทิม
ม่วงทิม
ดอกไม้
แก้วบัวดี
พม่า
ทนเถื่อน
พงษ์เหล่างิ้ว
บัวนาค
ดอกไม้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโปง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโปง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฝา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองพันเทา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเตย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๖ เด็กชายศักดิ์ชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๗ เด็กชายสรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๘ เด็กหญิงสาวิณี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๙ เด็กชายทรงกรต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๐ เด็กชายอชิระ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๑ เด็กชายจิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๒ เด็กชายสหรัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๓ เด็กหญิงกมลทรรศน์

เด็กชายคุณากร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๕ เด็กหญิงจิรฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๖ เด็กหญิงชนาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๗ เด็กหญิงฐาปณีย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๘ เด็กชายณัฐพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๙ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๐ เด็กหญิงธนาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๔

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๑ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๙

เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงอรชพร
เด็กชายเอกรัตน์
เด็กหญิงกุลปรียา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายจักริน
เด็กชายเจมส์
เด็กหญิงชมพู่
เด็กชายธนะเทพ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงศิริกร
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงอุษา

นามสกุล
บ้านน้อม
แย้มสี
แก้วกาหลง
จักรกฤษ
ระบุตร
ทองคำ
สีชาทุม
หินซุย
เขียวเซ็น
ศรีเหรา
โฮกแก้ว
จำปาสัก
แตงโต
เกตุเห่ง
รู้สมัย
พันธ์ใย
พุทศรี
แซ่ล้อ
แก้วพลายงาม
ศรีโปฎก
คิดประเสริฐ
เชื้อทอง
บรรพตาธิ
คงโต
จันทรักษา
ศิริอุบล
ชาวพม่า
ชาวพม่า
แต่งสุวรรณ
บัวดี
มดน้อย
บัวดี
นาอุดม
วันขวัญ
มาแก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเฝา

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฝา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฝา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรสวรรค์

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดหนองเฝา
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดพรสวรรค์
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๐

เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายจันทร์
เด็กชายชวกร
เด็กชายชุติพงษ์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนลิศรา
เด็กชายพชรพล

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๘

สพ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๙ เด็กหญิงภัทรวรรณ

เด็กชายวีระภาพ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๑ เด็กชายศรัณยพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๒ เด็กชายศุภกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๓ เด็กหญิงสุกานดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๔ เด็กหญิงสุวิชาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๕ เด็กชายอดิศร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๖ เด็กชายอาธิวราณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๗ เด็กชายเฮ่
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๘ เด็กหญิงขวัญจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๙ เด็กชายไม้
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๐ เด็กหญิงจุฑารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๑ เด็กหญิงชมพูนุท
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๒ เด็กหญิงช่อผกา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๓ เด็กชายชาตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๔ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๕ เด็กชายประดิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๖ เด็กหญิงภัทร์ศยา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๗ เด็กหญิงวันเพ็ญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๘ เด็กหญิงแววตา

สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๐

สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร

สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กชายกิตติพร
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงชิษนุศา
เด็กชายธนรัตน์

นามสกุล
ฝาชัยวุมิ
ซกลี
มั่นคำ
ละอองนวล
เพชรปานกัน
เอี่ยมสะอาด
วรวี
เพชรศรีงาม
แผนปน
แตงดี
สมานมิตร
วงษ์ดี
เสียงโสม
ทองจันทร์
ทนเถื่อน
แสบงบาล
อู่สุวรรณ
พม่า
พินิจพงษ์
พม่า
วงสุวรรณ
ขุนไม้งาม
สู้ศึก
พันธ์ศรี
สิงห์คำปอง
เกษประทุม
ศรีเหรา
โพนหลวง
ผาพา
จิรวงศ์รุ่งเรือง
อินทร์ใจเอื้อ
เทศทอง
ศรีอุบล
ทองงาม
สวนบำรุง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

สังกัดวัด

วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่
วัดหนองกระดี่

หมายเหตุ

วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดหนองกระทู้
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
วัดโบสถ์ดอนลำแพน
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธนวัฒน์ มาศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๖ เด็กหญิงปณณภัสร์ บุญมี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๗ เด็กชายพีรวัฒน์ ปรางศร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๘ เด็กหญิงเพชรไพลิน กลั่นเจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๙ เด็กชายภคภัทร ดวงสุวรรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๐ เด็กหญิงวรรณวิษา หอมระรื่น
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๑ เด็กหญิงวริยา
เริงขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๒ เด็กหญิงศศิธร
คชินทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๓ เด็กชายสิรภัทร เทศทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๔ เด็กชายจารุวิน
ปนแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๕ เด็กชายจีระศักดิ์ รูปคมสัน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๖ เด็กหญิงชญาภา คล้ายจินดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๗ เด็กชายชิณาธิป ศรทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๘ เด็กหญิงญาณิชา ทุ่งเกษตรทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๙ เด็กหญิงฐิติรัตน์ นิยมทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๐ เด็กหญิงดาริกา เรือนทองดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๑ เด็กหญิงทิพิญา อรุณฉาย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๒ เด็กชายธนพัฒน์ ขุนสอาดศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๓ เด็กหญิงนิชกานต์ มุกดาหาร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๔ เด็กหญิงปพิชญา จันทวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๕ เด็กหญิงวนัชพร ชาวหนองเพียร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๖ เด็กชายสุทัศน์
จันทร์กลั่น
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๗ เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงเลิศลำ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๘ เด็กชายศรัณยู
มณีวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๙ เด็กชายอนุชิต
พงษ์รักษา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๐ เด็กหญิงกมลรัตน์ สมประสงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๑ เด็กหญิงกัลยกร เกตุภาค
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๒ เด็กชายขรรค์ชัย แก้วใหญ่
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๓ เด็กชายจิรเดช
สีสุก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๔ เด็กชายจิรภัทร ก้านบัว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๕ เด็กหญิงธิดาวรรณ ธรรมศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๖ เด็กชายพัฒนพล ศรีพุทธา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๗ เด็กหญิงรุ่งฟา
โพธิ์ช้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๘ เด็กหญิงวรัชญา ทัศนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๙ เด็กหญิงสุชาดา เนียมเท้า
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร วัดโบสถ์ดอนลำแพน
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) วัดรางบัวทอง

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
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ชื่อ

เด็กชายสุริยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๑ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๒ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๓ เด็กหญิงนัดทิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๔ เด็กหญิงพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๕ เด็กชายไพโรจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๖ เด็กชายภัคพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๗ เด็กชายภูษิต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๘ เด็กชายสุรกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๙ เด็กหญิงสุรีย์รัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๐ เด็กชายจีรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๑ เด็กชายอนุชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๒ เด็กหญิงกมลกาน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๓ เด็กหญิงกมลชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๔ เด็กหญิงธัญลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๕ เด็กหญิงนภัทร์ศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๖ เด็กชายภัทราวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๗ เด็กชายวายุ
์ ิพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๘ เด็กชายศักดิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๙ เด็กหญิงเอมมิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๐ เด็กชายกันต์กวี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๑ เด็กหญิงจิรัชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๒ เด็กชายจิราวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๓ เด็กชายณรงค์ชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๔ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๕ เด็กชายธีรวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๖ เด็กหญิงนัทชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๐

สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๗ เด็กหญิงพิมพาภรณ์

เด็กหญิงพิมรภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๙ เด็กชายภูธะเนศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๐ เด็กชายภูมิภัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๑ เด็กชายวราวุธ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๒ เด็กหญิงสุพัชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๓ เด็กหญิงสุภาวิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๔ เด็กชายเอกกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๘

นามสกุล

ทองยากลั่น
วงเวียนคำ
ซาตำแย
กรัตพงศ์
บุญปลอด
นรารมย์
ศรีมณฑา
ศรีทองกูล
ศรีเปล่ง
บริบูรณ์
ครุฑใจกล้า
ดอกเทียน
ทองมา
บัวอุไร
โพธิ์ศรีแก้ว
เกตุแก้ว
ไกรทองสุข
สมีเพ็ชร
เพ็งมณี
เพ็งมณี
รุ่งลิขิตวิวัฒน์
ช้างปาดี
ประดับแก้ว
ศรีรัตน์
รักษาทรัพย์
รูปขำดี
ปานอำพัน
เกตุภาค
ใจตรง
สง่างาม
เงินขาว
รุ่งเรือง
บุญรอด
คงมี
พุทธซ้อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว วัดลาดบัวหอม
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าข้าม

วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดลาดประทุมทอง
วัดโคกเจ็ดลูก
วัดโคกเจ็ดลูก
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๕

เด็กชายวรวุธ
เด็กชายวีรพล
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายขอบคุณ
เด็กหญิงจีระภัทร
เด็กชายณัฐภพ
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายพิภัช
เด็กชายเพ็ญเพชร
เด็กชายภาสกร
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรรถยา
เด็กชายธนธิป
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายคุณภูมิ
เด็กชายชินกร
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนิพัทธ์
เด็กชายประภัทร
เด็กชายพิชาภพ
เด็กชายพิรัช
เด็กชายพีรวิชช์
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กชายภูริช
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกนกพร

สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๙

นามสกุล
สิงห์โตศรี
ธงกระโทก
ศรีเมือง
ใจอดทน
ชาวโพธิ์สระ
ปนวิเศษ
คำหอมรื่น
กุนเตี้ย
พุฒซ้อน
บุญส่ง
จันทมาลี
เลี้ยงรักษา
อ่อนละมูล
พูลสุวรรณ
คำทับทิม
คำสักดี
เปลี่ยนแก้ว
พูลทองคำ
จิตต์ม่ันการ
บัววิเชียร
เมฆหมอก
ตุ้มนิลกาล
ภูมมา
นักฆ้อง
ทันมัง
ใจสุขดี
เพ็ชรพายัพ
คล้ายสีทอง
แขสันเทียะ
จันทมาลี
ชาวโพธิ์สระ
มารยาท
ชูกลิ่นหอม
เกิดสุวรรณ
มณีโชติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๐

เด็กหญิงกรชวัล
เด็กชายกฤติธัช
เด็กหญิงกัณญษา
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายคุณัชญ์
เด็กชายจักรกฤษณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๖

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๗ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชัชญาณิช
เด็กหญิงชัชนันท์
เด็กชายชาตรี
เด็กชายญาณภัทร
เด็กหญิงณรินทิพย์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐวรินทร์
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กหญิงวนาลี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กชายสิบแสน
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอมนรดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศุภเวช
โชติภัทรวรรธน์
อ่อนละมูล
คชินทร
มะโหธร
ฤทธิเดช
ผ่องแผ้ว
ใจบุญ
มารยาท
แจ่มจำรัส
วัชชวงษ์
รอดเพชร
ปนโพธิ์
คำหอมรื่น

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

วัชชวงษ์
ภีมพศ
รุ่งเจริญ
นุ้ยคง
ม่วงเอี่ยม
เดชดิษฐ
ผ่องแผ้ว
ปนถนอม
แก่นจันทร์หอม
บูชา
รูปคมสัน
แสงจันทร์อ่อน
สมทบ
เทียนทองคำ
จันทร์เรือง
พูลทองคำ
สายศิลป
กาญจนรักษ์
ทรัพย์ผล
อ่อนละมูล
แย้มสาย

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
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ชื่อ

เด็กชายอดิเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๖ เด็กชายพรชัยภัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๗ เด็กหญิงกมลทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๘ เด็กหญิงชุติกาญน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๙ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๐ เด็กชายปฐวี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๑ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๒ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๓ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๔ เด็กหญิงสุชาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๕ เด็กหญิงออมกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๖ เด็กชายธีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๗ เด็กหญิงนฤมล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๘ เด็กชายยติภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๙ เด็กหญิงศุภจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๐ เด็กชายโภคิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๑ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๒ เด็กหญิงพิมพ์นิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๓ เด็กหญิงศิริรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๔ เด็กหญิงณัฐชนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๕ เด็กหญิงสายรุ้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๖ เด็กหญิงนิชาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๗ เด็กชายรุ่งโรจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๘ เด็กหญิงศิริญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๙ เด็กชายณัฐพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๐ เด็กชายณัฐสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๑ เด็กชายตรัยรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๒ เด็กชายบรรณพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๓ เด็กชายพิชิตชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๔ เด็กหญิงพิยดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๕ เด็กชายภาณุ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๖ เด็กชายภูสิษฐ์พงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๗ เด็กหญิงรมย์ธิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๘ เด็กชายวิวัฒน์ชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๙ เด็กหญิงศรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๕

นามสกุล
เศษตะกิจ
ทรงปภาทรัพย์
แก้วพลอย
รู้รอบดี
สุขเกษม
รามัญอุดม
ปานอำพันธ์
จินดาวงษ์
ทองอุทัย
คงขวัญเมือง
แสงพิจิตร
น้อยเตี้ย
สายสินลา
แช่มช้อย
เกิดศรี
ข้องม่วง
พรมมา
เชิดฉาย
อักษรกลาง
ริ้วทอง
บุญประคม
พินิจการ
พินิจการ
แจ่มจำรัส
ริ้วทอง
น้อยแดง
บูชา
จันทวาท
บูชา
แซ่ล้ิม
สุขทองดี
ศรีสวัสดิ์
เพชรดี
รอดโรคา
คำหอมรื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดย่านซื่อ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดย่านซื่อ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดย่านซื่อ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดย่านซื่อ

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาม

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม

๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดใหม่บำรุงธรรม
วัดใหม่บำรุงธรรม
วัดใหม่บำรุงธรรม
วัดใหม่บำรุงธรรม
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดใหม่ชัยมงคล
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม
วัดบางสาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๐

เด็กชายศุภกันต์
เด็กชายสมอดิสรณ์
เด็กชายสรรพวัตร
เด็กหญิงสุธาดา
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอังคณา
เด็กชายอัครวิทย์
เด็กชายชนสรณ์
เด็กชายกรกฎ
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกวินท์
เด็กชายเกษมโชค
เด็กชายเขมรัศมิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๓

เด็กหญิงจารุดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๕ เด็กหญิงชมพูนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๖ เด็กชายชาญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๗ เด็กหญิงฐิติพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๘ เด็กชายณฐภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๙ เด็กหญิงณริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๐ เด็กชายณัฐพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๑ เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๒ เด็กชายธนนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๓ เด็กชายธีรเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๔ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๕ เด็กหญิงนพเก้า
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๖ เด็กหญิงปทุมทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๗ เด็กชายพงศธร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๘ เด็กหญิงพรนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๙ เด็กหญิงพัชรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๔

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๐ เด็กชายพิพัฒนพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๔

เด็กชายพิรชัช
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวาสนา

นามสกุล
รุ่งเจริญ
จันทมาลี
คำหอมรื่น
ฝอยฝน
แก้วไชอินทร์
เกียรติไพบูลย์
รอดจอหอ
สังขรัตน์
หุ่นศิลป
ชายสีอ่อน
ชายสีอ่อน
นามเสนาะ
สุมาลย์
กลิ่นพิกุล
สุขสุคนธ์
จรูญศักดิ์วิวัฒน์
ชาวดง
เขียวฉลัว
ศรีจันทร์อ่อน
สอนศรง
หิรัญรัตน์
อาจหาญ
แก้วศิริพงษ์
ชาวบ้านซ่อง
ธรรมแพทย์
ผิวเผือด
แก้วมีศรี
ชูกลิ่นหอม
เล้าพยอม
นามเสนาะ
สอนแก้ว
ปานอำพัน
ชาวบางรัก
เกษตรผลจำรูญ
แก้วไซค้อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางสาม

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุภัทรสร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๖ เด็กหญิงสุภัสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๗ เด็กชายสุรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๘ เด็กชายอิทธิพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๙ เด็กหญิงอินทิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๐ เด็กหญิงเอมิเลีย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๑ เด็กชายณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๒ เด็กหญิงกานดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๓ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกุลภัททิย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๕ เด็กหญิงขวัญพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๖ เด็กหญิงชิดชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๗ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๘ เด็กชายณัฐรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๙ เด็กชายทรงกรต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๐ เด็กหญิงธิดาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๑ เด็กหญิงธีรนาฏ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๒ เด็กชายพงษ์เพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๓ เด็กชายพฤษวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๔ เด็กชายพีรณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๕ เด็กหญิงรัตนา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๖ เด็กชายรามิล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๗ เด็กชายวธกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๘ เด็กหญิงวันณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๙ เด็กหญิงวิมลสิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๐ เด็กชายวีรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๑ เด็กหญิงศศิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๒ เด็กชายสถาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๓ เด็กหญิงสิริกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๔ เด็กหญิงอนุชสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๕ เด็กชายอมรเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๖ เด็กหญิงอริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๗ เด็กหญิงปยพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๘ เด็กหญิงวิราภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๙ เด็กชายเฉลิมพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๔

นามสกุล
ครองศิล
ประชานันต์
ชายสีอ่อน
ชาวโพธิ์สระ
บูชา
คล้ายปาน
ทาทะสุทธิ์
น้อยมณี
คงไทย
บุชา
แสงเกตุ
คชเดช
พุทธรักษา
ยศสกุลเลิศ
อุบลแย้ม
พูนสิงห์
ทองดี
โอ่งชาวนา
ฝอยทอง
อาจเอี่ยม
ทรงมะลิ
จูเปรมปรี
คชเดช
จันทวาท
รุ่งเจริญ
แก้วบุญไส
จันทร์ตรี
อินเฟอง
เสือขำ
ละมูลมอญ
คุ้มตะสิน
นันทจักร
ศรีพนมวัน
นำคำ
ผลพิบูลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
วัดใหม่นพรัตน์
วัดใหม่นพรัตน์
วัดใหม่นพรัตน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงนิดติญา
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายมันทองแท้
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงวันธัญวาย์
เด็กชายสายธาร
เด็กหญิงอภิชญาน์
เด็กหญิงกนกกร
เด็กชายกิตติ
เด็กชายเชษฐา
เด็กชายณรงค์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายตันติกร
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธนโชค
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวรฉัตร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงเกศรา
เด็กชายเขมทัต
เด็กหญิงเขมิสรา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายฐิรพรรษ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๔

นามสกุล

ใจตรง
ชัยศรี
ชูเชิด
สำเนียงงาม
ธรรมศรี
ชีพนุรัตน์
ไพโรจน์
สอาด
เรือนทองดี
พักเรือนดี
เขียวแก้ว
ใจซื่อ
กล่อมวิจิตร
รอดดอนไพร
กสิวิน
ดวงเนตรงาม
สอาด
ธรรมรงค์สุข
ขวัญเฉื่อย
บุญช่วย
จ่างแสง
เซี่ยงหลิว
แก้วเจริญ
พูนทวีทรัพย์เพิ่ม
โตนำ
สกุลรัตน์
ดอกลำใย
หมอนวดดี
ใจซื่อ
ครุฑชัยอนันต์
บันลือศรีสกุล
วงษ์ศรีจันทร์
นิตยผลิน
เด็กหญิงดาวสวรรค์ จันทร์ชูช่วย
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมฆสำลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่นพรัตน์
วัดใหม่นพรัตน์
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงนวพร สระทองจุติ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๖ เด็กหญิงเบญธาดา รอดโรคา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๗ เด็กหญิงปทิตตา จักรเพ็ชร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๘ เด็กชายประภามณฑล ช่างกลึงดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๙ เด็กชายปริพรรดิ์ พุ่มน้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๐ เด็กหญิงปริยกร สุนทรวิภาค
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๑ เด็กหญิงปริสรา ชาวเมืองกรุง
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๒ เด็กหญิงพุทธิชา พูลผล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๓ เด็กหญิงภัทรมน มณฑาศวิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๔ เด็กหญิงรัตติกาล พวงระย้า
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๕ เด็กหญิงวรัญช์ธิตา เกศพัฒนเศรษฐี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๖ เด็กชายวรัญชัย พยาบาล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๗ เด็กชายวริทธิ์ธร สุดชะวา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๘ เด็กหญิงสุชาดา โพธิ์งาม
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๙ เด็กหญิงสุชานันท์ ภูอาศัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๐ เด็กชายอนุรักษ์ เจริญธนกุลกิตติ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

เด็กชายอนันชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๒ เด็กชายเกียรติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๓ เด็กชายจิรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๔ เด็กหญิงนภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๕ เด็กหญิงพิมพ์วิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๖ เด็กชายวงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๗ เด็กชายศักดิ์ดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๘ เด็กชายอัศวิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๙ เด็กหญิงกรรณิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๐ เด็กชายกฤตภัค
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๑ เด็กหญิงกัญฑิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๒ เด็กหญิงกานกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๓ เด็กชายกิตติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๔ เด็กชายเกรียงศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๕ เด็กหญิงเกวลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๖ เด็กชายไกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๗ เด็กหญิงจันทร์ทรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๘ เด็กหญิงจิรภร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๙ เด็กชายจิรภัทร

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๑

ช่างศรี
ศรีขาวผ่อง
คล้ายละมั่ง
ดอนไพรมี
คำหอมกุล
ช่างเรือนกูล
พันธ์โห้
การะพัด
เฟองสกุล
เพชรธำมรงค์
โพธิบุตร
ทรงเรณู
สุขสุสาสน์
ยิ้มอำไพ
บุสภา
นิ่มอนงค์
ผ่องท่าไม้
จงควดี
เนตรเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

สังกัดวัด

วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๖

ชื่อ

เด็กชายจิระโชติ์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายเจษฏา
เด็กหญิงชลทิชา
เด็กชายฐณัฐชัย
เด็กหญิงฑนกมล
เด็กหญิงฑิฆัมพร

สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๗ เด็กชายณกรณ์สัณห์

เด็กชายณเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๙ เด็กชายณรงกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๐ เด็กชายณัฐวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๒ เด็กหญิงทิวาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๓ เด็กหญิงธนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๔ เด็กหญิงธัญทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๕ เด็กหญิงธัญลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๖ เด็กชายธีรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๗ เด็กชายนรินทร์กร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๘ เด็กหญิงนันท์นลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๙ เด็กชายนิรุจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๐ เด็กชายปกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๑ เด็กหญิงปภาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๒ เด็กหญิงปาณิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๓ เด็กหญิงพรทิวา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๔ เด็กชายพสิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๕ เด็กชายพัชรนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๖ เด็กหญิงพิชญาภัค
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๗ เด็กชายพิรภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๘

สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๐ เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๑ เด็กหญิงภัทรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๒ เด็กหญิงมลธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๓ เด็กหญิงรมย์ธิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๔ เด็กหญิงรมย์นริน
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๙

นามสกุล
ขันธ์ทอง
แทนเพชร
มาลัย
อุดมทั้งตระกูล
จิ๋วเจริญ
ใจบุญ
เรือนใจหลัก
ผิวสีนวล
กองม่วง
คำเวียง
นาชัยพลอย
นำทับทิม
เสือสี
คนสูงดี
ใจบุญ
แสนชา
เข็มแก้ว
สุขยืน
สำราญมาก
สมรูปดี
ราชสิงห์
บังแสง
พันธสอน
ปรีพิม
โพธิ์พูล
ทองรักชาติ
จินดาศรี
เฆ่ดี
หงษ์โต
รักราษฎร์
อุปวงษ์
พิทักษ์วงศ์
วงษ์ศรีทา
พระสุทา
พระสุทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๖ เด็กหญิงวรินญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๗ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๘ เด็กชายวิชุพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๙ เด็กชายศรัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๐ เด็กหญิงศรีมาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๑ เด็กหญิงสิริรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๒ เด็กหญิงอฐิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๓ เด็กชายอดิศร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๔ เด็กชายอาทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๕ เด็กหญิงวินิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๖ เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๗ เด็กหญิงชมภู่
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๘ เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๙ เด็กหญิงเพชรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๐ เด็กหญิงมีนตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๑ เด็กหญิงลักขณา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๒ เด็กชายธีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๓ เด็กหญิงจุฑามาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๔ เด็กหญิงภิรมณ์พร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๕ เด็กชายสุวรรณภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๖ เด็กชายเกริกเกียรติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๗

เด็กหญิงเขมภัสสร์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายทัศภูมิ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนัฐวุฒิ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๘ เด็กหญิงปณณ์ชญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๙

เด็กหญิงพนิดา

นามสกุล
หอมจิตร
งามนิมิตร
ไทรสำลี
ใจสุขใส
สิงห์โพธิ์ศรี
ดาราวงษ์
ศรีเหรา
บัวงามดี
หน่อคำ
เทพพันณรงค์
โอภาส
เล้าอรุณ
เพ็งเลา
ภาตนันท์
เกิดโภคา
แมยุน
สระสีสม
หิรัญพิศ
คำมณีจันทร์
ชูเชิด
แก้วบัวดี
จงรักภักดี
ยากลิ่นหอม
พุ่มศรี
ทองดี
ขันทอง
ประยูรวงค์
เขียวสอาด
สารสุวรรณ
ใจโอบอ้อม
แก้วมณี
ผ่องแผ้ว
เดชดี
โพธิ์พระยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดศรีประทุนทอง
วัดศรีประทุนทอง
วัดศรีประทุนทอง
วัดศรีประทุนทอง
วัดศรีประทุนทอง
วัดศรีประทุนทอง
วัดศรีประทุนทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประทุนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประทุนทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประทุนทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านประทุนทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านประทุนทอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประทุนทอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประทุนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

หมายเหตุ
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สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๐

เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายภากร
เด็กหญิงภาษินี
เด็กชายมานัส
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงวรรณชกร

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๖

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๗ เด็กหญิงวรรณชนก

เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๙ เด็กชายสิทธิชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๐ เด็กหญิงสุภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๑ เด็กหญิงจิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๑๘

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๒ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์
เด็กชายกรวิชญ์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงคฑามาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๗ เด็กชายฑีฆายุ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๘ เด็กชายณัฏฐวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๙ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๐ เด็กหญิงนวลนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๑ เด็กหญิงพจนารถ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๒ เด็กชายรัชฏะ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๓ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๔ เด็กชายอภิวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๕ เด็กหญิงอาทิตศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๖ เด็กชายกันตศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๗ เด็กหญิงกันยารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๘ เด็กชายเกียรติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๓๙ เด็กหญิงคุณัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๐ เด็กชายชยานันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๑ เด็กหญิงฑิฆัมพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๒ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๓ เด็กหญิงณัฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๔ เด็กหญิงธิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๒๖

นามสกุล
ประเสริฐศรี
เฟองดี
นามดี
ดิฐเล็ก
ศรีภูผา
เหยื่อแสวง
เมืองนิล
เมืองนิล
ประยูรวงศ์
ส่งอิ่ม
หมอยาดี
อ่อนดี
แซ่อ้ึง
ชื่นใจดี
รัศมี
ชาวเมืองกรุง
กองม่วง
บุญมาแย้ม
สุพรังค์
แซ่ตัน
บุญปญญา
ใจหาญ
รัศมี
สมบูรณ์
นันกระโทก
หนูเพชร
ศรีทอง
ไทรงาม
สงครามชัย
กระต่ายทอง
อาจหาญ
ดอนสระ
เทพนาง
เย็นใจดี
ชาวเมืองกรุง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางกร่าง

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางกร่าง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

สังกัดวัด

วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดร่มโพธิ์ทอง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
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เด็กหญิงบัณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๖ เด็กชายปรเมศ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๗ เด็กชายพัสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๘ เด็กหญิงศศิ
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๙ เด็กหญิงอาริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๐ เด็กชายอิทธิพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๑ เด็กหญิงปาริฉัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๒ เด็กหญิงกนกพร
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๓ เด็กหญิงกรองแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๔ เด็กชายกฤตพล
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๕ เด็กหญิงกวินตา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๔๕

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายคุณภูมิ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายชัยปทิต

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๓ เด็กหญิงณัฐฌญาฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๐ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๗

เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายนพรุจ
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายบริวัฒน์
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปทิตตา

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๘ เด็กหญิงปภาวรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๗๙

เด็กชายปณณทัต

นามสกุล
ผิวดำดี
สินสอน
หมื่นหลำ
แก้วษาสุข
แสงนาค
ไทรงาม
โพธิ์สระ
แหวนทองคำ
ท้าววิบูลย์
หิรัญ
เกตุแก้ว
แดงชอบกิจ
คงอยู่
บัววิเชียร
บุญมาแย้ม
แดงสะอาด
มั่งแว่น
ทรัพย์อนันต์
โพธิ์พระยา
นุชเพนียด
กกไธสง
เรณูแย้ม
ยอดรัก
พรมชาวนา
สายทองคำ
ชื่นอารมณ์
บูชา
อุดม
กอหรั่งกูล
พุกมาก
ประสพสุวรรณ
หงษ์โต
ผิวทองงาม
อินสนอง
ปาละนันทน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดใหม่เพชรรัตน์
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรทิพย์

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๔

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๕ เด็กหญิงพรรณธิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๖

เด็กชายพัชรพล

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๘ เด็กชายพิพัฒน์พงศ์

เด็กหญิงเพียงฟา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๐ เด็กชายภูริทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๑ เด็กหญิงรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๒ เด็กชายโรจนฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๓๙๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๔

เด็กหญิงวรรณดี
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงวรัชญา
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงศศิรดา
เด็กหญิงศิริภัทร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุฌาฎา
เด็กหญิงสุธิสา
เด็กหญิงสุพิณญา
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอิศราวัฒน์
เด็กชายอุเทน
เด็กชายเอกพล
เด็กชายเอกลักษณ์

นามสกุล
เรืองขจร
เมืองพรหม
ใจตรง
บริสุทธิ์
กลิ่นโกมุด
กาบแก้ว
ไตรทองอยู่
หงษ์โต
แก้วบัวดี
ใจมั่น
อินทสุวรรณ์
สุขจิต
หนูอ้น
ปุกดำ
แก้วพริ้ง
เหลืองวัฒนวิไล
จันทร์ทองม่วง
สีเขียว
บูชา
กองศักดิ์
สกลนิมิตร
กล่อมพุ่ม
เพชรแก้ว
สืบด้วง
ชาวเพชร
พุทธเจริญ
กี่สุข
ศรีดีเอี่ยม
แซ่อ้ึง
แซ่อ้ึง
จิรวงศ์รุ่งเรือง
เรืองเชื้อเหมือน
ชาวบางพรม
โกมลสิงห์
เทศทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๕

เด็กหญิงกนกภรณ์
เด็กหญิงกริษฐา
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติภัทร์
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กหญิงขวัญเนตร
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชวัลญา
เด็กหญิงชุตินัธ
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายไชโย
เด็กหญิงญาญิกา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงณพิชญา
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงณัฐจริยา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิมา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายดลนภัทร
เด็กชายเดชาธร
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กชายเตวิช

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๔๙

นามสกุล
อ้นคลำ
พิมพ์โกธา
ขาวพันธุ์
ศรีทอง
ฉิมพาลี
เยาว์ธานี
พันนาเคน
มณีอินทร์
สัตยา
บุตรชาดา
ตั้งพิมาย
แหล่งหล้า
ปนแก้ว
ลักษณสมบูรณ์
ชาวเมืองกรุง
สุวรรณเอี่ยม
อินทชัย
แก้วน้อย
เหลืองมงคลกิจ
เติมต่อ
จีนสุกแสง
ใจดี
หวีงาม
ทองโสภา
อิงคะวะระ
เบ็ญจวรรณ
รุ่งเรือง
รุ่งเรือง
ดีเสมอ
เปยสวน
ปนสุวรรณ์
พรรัชภูมิ
ธัญญเจริญ
ขาวเวียง
เหลืองอรุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๐

เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธวรรษ
เด็กชายธัญญ์พัฒน์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธีรกร
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กหญิงนิภาภัทร์
เด็กชายประวีร์
เด็กหญิงปอรวีร์
เด็กชายปญจพล
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายปยศุภกิตจ์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๐

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๑ เด็กหญิงพัชณิกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๖

เด็กหญิงพัชมณฑ์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายพิพิธนนท์

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๗ เด็กหญิงแพรวาไหมทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๔

เด็กชายภากร
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายภูวนาถ
เด็กชายมาเล็ค
เด็กชายไม้สัก
เด็กชายยศวัจน์
เด็กหญิงโยษิตา

นามสกุล
พัวประเสริฐ
โพธิ์สุวรรณ
บัวจันทร์
มะโหฬาร
ช้างเจริญ
ทรงเพียรธรรม
ศรีวิเชียร
จันทร์เอียด
เขียวไสว
ภาคภูมิ
ขาววิเศษ
ม่วงงาม
โชติกันตะ
สว่างศรี
อ่อนวิมล
สุภาวาส
สว่างศรี
แหวนทองคำ
หนุนเงิน
พิมพ์สุวรรณ
วารีนิล
อัมพรศักดิ์ศิริ
รุ่งเรือง
ปนทอง
โพธิ์เงิน
ดีถนัด
เจริญวัย
แสงสุข
พิศวง
กิ่งตาล
หิรัญรัตน์
โมซา
รุกขะวัฒน์
พิริยภูวรักษ์
พราหมณโชติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายรชต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๖ เด็กชายรัฐนันท์

ผลจุลพันธุ์
เกตุพรหม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๗ เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์ ปานเพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๘ เด็กหญิงวทันยา เวสสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๙ เด็กชายวทันยู
สุนทรวิภาต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๐ เด็กหญิงวรกมล อินทร์สว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๑ เด็กชายวรเดช
ทองนวล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๒ เด็กหญิงวริศรา รักสอาด
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๓ เด็กชายวัฒนา
เภรีวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๔ เด็กหญิงวารีรัตน์ หอมกระจุย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๕ เด็กชายวินธัย
ทะมา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๖ เด็กชายศิรสิทธิ์ ท้องที่
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๗ เด็กชายศุภกร
สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๘ เด็กหญิงสรัญญา จันสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๙๙ เด็กชายสหรัฐ
วรสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๐๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๑๙

เด็กชายสิขเรศ
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัยยาวีร์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายอิสรพัฒน์
เด็กชายอิสระ
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนที
เด็กชายนวพล
เด็กชายปรินทร

ขำสุวรรณ
ปานขาว
ชูแต่ง
บรรจง
ฉัตรทอง
สว่างศรี
เพชรมอญ
ม่วงจีน
สายปนตา
ใจเฉื่อย
พูลโคก
สมประสงค์
กล้าหาญ
สว่างศรี
ศรีทอง
ทวีสุข
กฤษเพ็ชร
ชัยมั่น
ช่วยพิทักษ์
อ่องแดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขอม
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดวิมลโภคาราม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๐

ชื่อ
เด็กชายพรชัย

สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๑ เด็กหญิงภัทรวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๕

เด็กชายศิวกร
เด็กชายสารินท์
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กหญิงสุพรรษา

สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๖ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกันต์พัศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๘ เด็กชายชยุตพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๙ เด็กชายชาญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๐ เด็กชายชาญวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๑ เด็กชายญาณกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๒ เด็กหญิงณัฎฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๓ เด็กชายณัฐฐานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๔ เด็กชายณัฐวัชร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๕ เด็กหญิงณิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๖ เด็กหญิงธีรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๗ เด็กชายปณณวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๒๗

สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๘ เด็กชายพงษ์นรินทร์

เด็กหญิงพรพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๐ เด็กหญิงพิชชาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๑ เด็กชายพีรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๒ เด็กชายพีรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๓ เด็กหญิงภัคชิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๔ เด็กชายภาคภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๕ เด็กชายภาณุวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๖ เด็กหญิงลัลน์ญดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๗ เด็กชายวชิรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๘ เด็กหญิงวรวลัญช์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๔๙ เด็กหญิงวิลาศินี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๐ เด็กชายวีระธนา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๑ เด็กหญิงศรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๒ เด็กหญิงศุภสุตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๓ เด็กชายสิรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๔ เด็กหญิงสุณัฐดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๓๙

นามสกุล
ปานเพ็ชร
ฐานะ
ทิวาวงษ์
แต้ลำพัว
งอนกระโทก
จันทร์ภิรมณ์
เม่นคล้าย
เพ็ชร์วงษ์
ไชยมา
ประจิตร์
ทองรอด
ขุนทองไทย
นาคทอง
สินธุชล
มั่นคง
อำนวยศิริ
โสมโสดา
กระชั้น
ดิษสุธรรม
ตั้งเสรี
กลำรักษ์
บุญประเสริฐ
วราศิลป
เหล่าพิเดช
จำปาศรี
แก้วน้อย
จำปาทอง
ภูฆัง
แก้วมณี
มาลัย
คุ้มเสถียร
อุดมผล
ผาดสุวรรณ
ธัญญสุตต์
บุษบรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขอม
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขอม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขอม
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุพิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๖ เด็กหญิงหฤทชนัน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๗ เด็กชายอดิศร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๘ เด็กชายกัมปนาท
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๙ เด็กหญิงจิราธร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๐ เด็กชายไชยวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๑ เด็กชายทรงกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๒ เด็กชายเทวินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๓ เด็กหญิงธิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๔ เด็กชายธีรพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๕ เด็กชายธีระวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๖ เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๗ เด็กชายมีชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๘ เด็กหญิงลัดดาวัลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๖๙ เด็กชายอัษฎาวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๐ เด็กหญิงกชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๑ เด็กชายกำธร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๒ เด็กหญิงขวัญฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๕๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๓ เด็กหญิงจรัสลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๔ เด็กหญิงจริยาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๕ เด็กชายจักรบดินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๘๙

เด็กหญิงจันทร์จรัส
เด็กชายจิรโชติ
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงณดาภรณ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณิชคุณ
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนพนธ์

นามสกุล
เทพสถิตย์
แฝงลำดวน
ปูพะบุญ
ปนไว
แจ่มสว่าง
อ่องจาด
ยืนยงค์
ประทุมมา
ศรีทา
ศาลางาม
พลายวิชิต
พิณโต
อานมณี
สุวรรณหงษ์
อินทร์แช่มช้อย
อ่อนสำอางค์
สรหงษ์
บุญกอแก้ว
บัวปรอด
ปทมนาวิน
สว่างศรี
บัวปรอด
โพธิ์เงิน
กล้าหาญ
ลิขิตเนียมกุล
เทพสถิตย์
อดทน
สดคมขำ
ทัพแสงศรี
สิริสุวรรณคุณ
บุญชู
ประจงการ
อินทมาศน์
บัวคำ
คงสำราญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแขม

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดคลองขอม
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดลำพระยา
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
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ชื่อ

เด็กชายธนวัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๑ เด็กชายธนิล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๓ เด็กหญิงนวพุทธสิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๔ เด็กหญิงบงกช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๕ เด็กหญิงปพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๖ เด็กชายปริญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๗ เด็กหญิงปณฑารีย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๘ เด็กชายเปนหนึ่ง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๙ เด็กชายพชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๐ เด็กชายพณิชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๑๙๐

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๑ เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๔

เด็กชายพิทักษ์ธาร
เด็กหญิงพิมฬภัทร
เด็กหญิงภควรรณ
เด็กชายภควัฒน์
เด็กชายภทรกัญจน์
เด็กชายภาสวิชญ์
เด็กชายภูเบศ
เด็กหญิงมนรดา
เด็กชายรชต
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายศดานนท์
เด็กชายศรัณยู
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสมคิด
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสุธีมน
เด็กหญิงสุพัตตา
เด็กหญิงสุภลักษณ์
เด็กชายอภิชาติ

นามสกุล
รามัญ
กรำพากร
เข็มเพ็ชร
โค้วสกุล
เพ็ชรวงค์
แจ่มศรี
แจ้งเสน
นิลทับ
แก้วอ่อน
ภู่มะณี
ฉิมพล
อินทมาศน์
เทียนสว่าง
ปาสัก
ศรีวิเชียร
บุญเกิด
จันทร์เสน่ห์
ท้าวลา
แตงเอี่ยม
สถิระ
ธัญญเจริญ
เทพสถิตย์
มาลัยทอง
วรรณจิตร์
บุญนาค
โสมนัส
ทัศสา
คงสมาน
กฤษวงษ์
สุวรรณนิยม
คำเจริญ
เดชะโคบุตร
กาฬภักดี
เข็มเพ็ชร์
ลำสุขดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามชุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
วัดสามชุก
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอารียา ตันมั่นคง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๖ เด็กหญิงกมลทิพย์ หยุยพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๗ เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ หยุยพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๘ เด็กหญิงกุลธิดา ทับเกษ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๙ เด็กหญิงจิรภิญญา นิ่มประสารทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๐ เด็กชายไตรวัฒน์ เกตุวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๑ เด็กชายธนโชติ
วรรณวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๒ เด็กหญิงนภัสสร ธัญญเจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๓ เด็กหญิงนราภัทร สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๔ เด็กหญิงวริศรา มะลิทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๕ เด็กชายศุภกร
แปนสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๖ เด็กชายสุภัทร
แจ่มจำรัส
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๗ เด็กชายอัครชัย แปนสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๘ เด็กหญิงธัญชนก พันธุ์จบสิงห์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๓๙ เด็กหญิงนันทภัค ปานเพ็ชร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๐ เด็กหญิงปุญญิศา เกษประทุม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๑ เด็กชายพชรพล ทัดเกษร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๒ เด็กหญิงวริศรา ทิพย์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๓ เด็กชายศรัณยู
เผือกสมัคร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๔ เด็กชายก้องภพ วงษ์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๕ เด็กหญิงชญาดา เถื่อนสวัสดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๖ เด็กหญิงชฎาภรณ์ พูลเพิ่ม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๗ เด็กหญิงณัฐธิดา ขำสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๘ เด็กชายธีระศักดิ์ แตงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๔๙ เด็กหญิงนรารักษ์ กนกรวี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๐ เด็กหญิงนัฐฤทัย จันทร์เรือง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๑ เด็กหญิงพิชญาภา จันทะคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๒ เด็กหญิงมีนา
มณีอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๓ เด็กชายวิชญะ
กุระอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๔ เด็กชายวีรภัทร อินทรแปลง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๕ เด็กหญิงศิริวาพร ทิพย์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๖ เด็กชายศุภกร
ยิ้มละม้าย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๗ เด็กชายอดิศร
คล้ายสอน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๘ เด็กชายอนุวัฒน์ เฟองฟุง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๕๙ เด็กหญิงกชพร
สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามชุก
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโปงแดง

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโปงแดง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามชุก
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดโปงแดง
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองโรงรัตนาราม
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ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๐

เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกณิกนันต์
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงจีรนันท์

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๓

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๔ เด็กหญิงญาณัจฉรา

เด็กหญิงณัฐกฤตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๖ เด็กหญิงณัฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๗ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๘ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๙ เด็กหญิงธนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๐ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๑ เด็กชายธีรภัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๒ เด็กหญิงนันทรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๓ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๔ เด็กหญิงปริยฉัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๕ เด็กชายพิสิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๖ เด็กชายวรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๗ เด็กชายสรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๘ เด็กหญิงสุชานาถ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๗๙ เด็กหญิงอนัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๐ เด็กชายกัมปนาท
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๑ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๒ เด็กชายบุญเกื้อ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๓ เด็กหญิงบุษกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๔ เด็กชายฟาสาง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๕ เด็กชายภานุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๖ เด็กหญิงศรันญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๗ เด็กชายอนวัช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๘ เด็กชายกรรกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๘๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๐ เด็กชายกิตติพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๑ เด็กชายณัฏฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๖๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๔

นามสกุล
สว่างศรี
โพธิ์สุวรรณ
เกตุแก้ว
สว่างศรี
สว่างศรี
วุฒิพรหม
เขียวไสว
สว่างศรี
เอื้อกาญจนา
ทรัพย์เลิศ
แตงทอง
สว่างศรี
รุหการ
เลี้ยงสวัสดิ์

สว่างศรี
สว่างศรี
ธัญญเจริญ
สว่างศรี
วงษ์เนียม
เกตุสำลี
มังคะลา
บ่อโพธิ์
สมุดแดง
สุธา
บุริขันธ์
รุ่งเรือง
เกตุจำนงค์
สนธิศรี
แก้วโกมล
อุรารส
พรมมา
แสนสุข
เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์สุวรรณ
เด็กหญิงปาลิตา ทัดเกษร
เด็กชายภาคิน แตงโสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองโรง
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองโรง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดหนองโรงรัตนาราม
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดบ้านทึง
วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๕

เด็กชายกฤติกุล
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงทัตชญา
เด็กชายธนเดช
เด็กชายปริญญา

ทองโสภา
ศรีเงินงาม
ขันธะวงษ์
ม่วงงาม
อำหรุบ
กลิ่นมณฑา
มะลิทอง
อ่วมวงษ์
ธูปแจ้ง
กุลกิตติรัตนากร
พุทธา
ศรชัย
โฉมงาม
เกษร
ถนนแก้ว
บุญเอี่ยม
พันพัว
จันทคาด
ชัยประทีป
คล้ายนาค
เหลือชั่ง
เข็มเพ็ชร
สว่างศรี
คำหอม
สมสว่าง
ศรีสุโข
อำลอย
คล้ายทอง
กุลทา
มีจ่ันทอง
เปรมปรี
วงษ์สุวรรณ
ธนภัทรชัยพันธ์
ชื่นประสาท
สว่างศรี

สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๒๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๓

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๔ เด็กชายวัฒน์ชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๖

เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศุภสิทธิ์
เด็กชายชยณัฐ
เด็กชายปรเมศรว์
เด็กชายกมลภู
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายกอบโชค
เด็กชายณรงค์กรณ์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๗ เด็กหญิงเกศกัญญา

เด็กหญิงจันทมณี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๙ เด็กชายชินวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๐ เด็กชายญาณพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๑ เด็กชายทีฆทัศน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๒ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๓ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๔ เด็กหญิงธัญลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๕ เด็กชายนาคิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๖ เด็กชายพสิศฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๑๘

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๗ เด็กหญิงพัชญ์ณัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๒๙

เด็กชายพิษณุ
เด็กชายพีระพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสระ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดหนองบัวทอง
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๐

เด็กหญิงรวิพา
เด็กชายราเชนทร์
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวีรพล
เด็กชายสรายุทธ
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กชายกัมปนาท

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๖

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๗ เด็กหญิงกุณฑพิชญ์ชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๘ เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กหญิงจณิสตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๐ เด็กชายชัชชนน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๑ เด็กชายชิษณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๒ เด็กชายณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๓ เด็กชายณรงค์เดช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๔ เด็กชายณัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๕ เด็กชายณัฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๖ เด็กชายณัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๗ เด็กชายธเนศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๘ เด็กชายนที
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๔๙ เด็กหญิงนริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๐ เด็กหญิงนิตยา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๑ เด็กชายนิธิกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๒ เด็กหญิงพรหมพิชชาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๖

เด็กหญิงพิมพ์พิดา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงพุทธิดา
เด็กหญิงภัทรวดี

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๗ เด็กชายยุทธศาสตร์

เด็กหญิงรุ่งนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๙ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๐ เด็กชายวัชรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๑ เด็กหญิงวิภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๒ เด็กชายสิทธินนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๓ เด็กชายสุขเกษม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๔ เด็กชายอัครเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๕๘

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เผือกพันด่อน
ดิษฐ์กระจัน
สว่างศรี
ศรีทอง
ช่างหม้อ
ภู่ประเสริฐ
โพธิ์หิรัญ
คำเจริญ
ปาลวงษ์
ปาลวงษ์
จันทร์มณี
หมีนสอีด
บุญฤทธิ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสระ

จันทร์อินทร์
ขาวเวียง
คล้ายขำ
โยธาคุณ
มงคลนิมิตร
ศรีจันทร์อินทร์
ทรงพินิจ
ไทยหอม
โพถิน
ฉัตรเงิน
เข็มเพ็ชร์
โพธิ์ศรี
บุญภิบาล
สุคนธสวัสดิ์
กนะกาศัย
สดคมขำ
ภูฆัง
จันทนา
จันทร์สุข
บัวลอย
คำสัตย์
คงครุฑ

๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขวาก

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางขวาก

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางขวาก
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขวาก
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดลาดสิงห์
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก
วัดบางขวาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๒๐๖
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายเอกภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๖ เด็กชายกรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๗ เด็กหญิงธนัชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๘ เด็กชายภานุกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๙ เด็กหญิงลักษณา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๐ เด็กชายวรเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๑ เด็กหญิงโศจิรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๒ เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๓ เด็กหญิงสุพรรษา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๔ เด็กชายจักรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๕ เด็กชายจักรฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๖๕

เด็กชายฉัตรมงคล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๗ เด็กหญิงชญานุต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๘ เด็กหญิงณัฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๙ เด็กชายปาณรวัฏ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๐ เด็กชายพสุธร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๑ เด็กหญิงเอมอร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๒ เด็กหญิงกันยาวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๓ เด็กหญิงธรณ์วรัตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๔ เด็กชายปุณณภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๕ เด็กหญิงพิชญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๖ เด็กชายวรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๗ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๘ เด็กชายศุภโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๘๙ เด็กชายสหรัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๐ เด็กหญิงสุวภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๑ เด็กหญิงกานต์สิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๒ เด็กชายณัฐยุทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๓ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๔ เด็กชายธีระพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๕ เด็กชายโสภณวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๗๖

สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๖ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกันต์นภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๘ เด็กหญิงขันฑมาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๙ เด็กชายจักรเพ็ชร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๓๙๗

นามสกุล
ศรีสุขใส
เขียวงามดี
เข็มเพ็ชร
เพียรโนนไทย
ทะลีศรี
จันทร์ขาว
อู่อรุณ
สาลีสุข
แก้วบัวพันธุ์
คำหอม
นาคสุวรรณ
หลุมนา
พุ่มประเสริฐ
จันทนา
อ่อนวิมล
อู่อรุณ
สีนาค
กล้าหาญ
พลายละหาร
พุ่มจำปา
หอมไม่หาย
เสนีย์วงค์
สีนิล
ชุ่มชวย
พรหมบุญสุข
อ่อนคำ
รุ่งเรือง
แน่นหนา
จันทร์ดี
มุขทอง
ถนอมลาภ
รอบรู้
ศรีสุวรรณ
ทรงชน
แจ่มจำรัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขวาก
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหว้า
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหว้า
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหว้า
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหว้า

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหว้า
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหว้า
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหว้า
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหว้า

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหิน

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหิน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหิน

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหิน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังหิน
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหิน

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังหิน
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางขวาก
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดท่าพิกุลทอง
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
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ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๐

เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายชัชพิสิฐ
เด็กหญิงณกัญญา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐตพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายติณภพ
เด็กชายทัตพล
เด็กหญิงทัศนันท์
เด็กชายธน
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภสร

อร่ามโรจน์
เทพสถิตย์
อภัยทัพ
เติมเศรษฐเจริญ
พิมพขันธ์
รุ่งสกุล
กองโอสถ
จอกพุดซา
อ่อนช่วง
นาคคำ
วิภาพันธ์
คุ้มเขตต์
เหรียญทอง
คล้ายหงส์
คุ้มเงิน
เรืองภู่
สายสังข์
ดอกกุหลาบ
พุ่มจำปา
ศรีแจ่ม
ตุ้มทอง
เขียวไสว
วุฒิน้อย
บำรุงทอง
อิ่มลาภ
สุนทรนุช
อะมะตะ
พิศาลพันธ์
เกตุวงษ์
อำชาวนา
กลั่นทอง
โรจนวิภาต
นาคคำ
ศรีดี
เรือนทอง

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๖ เด็กหญิงเบญจวรรน

เด็กหญิงปยธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๘ เด็กชายพงศ์พล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๙ เด็กหญิงพัชรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๐ เด็กหญิงพิชชาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๑ เด็กหญิงพิยดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๒ เด็กหญิงเพชรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๓ เด็กชายภัทรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๔ เด็กหญิงรวีวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๑๗

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๗

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวุฒิกร

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๘ เด็กหญิงศศิกาญจน์

เด็กชายศิรภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๐ เด็กชายศุภกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๑ เด็กชายสานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๒ เด็กชายสิริชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๓ เด็กหญิงสิริรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๔ เด็กชายสุภกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๒๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงอนัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๗ เด็กหญิงอรชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๘ เด็กหญิงกชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๙ เด็กชายณัฐภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๐ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๑ เด็กหญิงปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๒ เด็กหญิงปภาวรินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๓ เด็กหญิงเมธาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๔ เด็กหญิงวนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๕ เด็กหญิงวนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๖ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๗ เด็กชายกิตติเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๘ เด็กชายจตุรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๔๙ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๐ เด็กหญิงณัฐนิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๑ เด็กชายทนุธรรม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๒ เด็กหญิงธนัฏฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๓ เด็กหญิงนันทิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๔ เด็กหญิงปทิตตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๕ เด็กหญิงปริฉัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๖ เด็กหญิงปุณณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๗ เด็กชายพงษ์ณเรศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๘ เด็กหญิงพรจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๕๙ เด็กหญิงพรพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๐ เด็กชายวรภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๓๖

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๑ เด็กหญิงวรรณวิสาข์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๖

เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กชายศรนรินทร์
เด็กชายสรยุทธ์
เด็กชายสุวินัย
เด็กหญิงไอรดา

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๖๙

เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐพล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แน่นหนา
อันบุรี
บำรุงวงษ์
โคกฉวะ
ขาวพันธุ์
ขำเอี่ยม
ศุภผล
เกษวงษ์
กาญจนพิบูลย์
แซ่ล้ี
สนธิศรี
ศิวพรอนันต์
ลีลา
พูลสวัสดิ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

พูลอนันต์
ปราสาตัง
ทับทิมทอง
อาษา
อินทปจ
โนราช
ผิวอ่อนดี
ปนแก้ว
ชื่นใจชน
นำจันทร์
พิกิจ
ดิษสวน
สีทับทิม
บุญช่วย
ดำสะดี
สว่างศรี
คล้ายขำ
โกเม
วันศุกร์
ชลพิทักษ์
ดีประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนางพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังจิก
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวังจิก

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดนางพิมพ์
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดวังจิก
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๐

เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธีราพร
เด็กหญิงปาณิตา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศิวัช
เด็กชายสิทธิโรจน์
เด็กชายสิทธิศักดิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๔๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๔

เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายฐาปณัฐ
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงปยานุช
เด็กชายอนพัทย์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงขวัญมนัส
เด็กชายณัฐดนย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนำหนึ่ง
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กชายภูมิรภีร์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอัครภูมิ
เด็กหญิงอัมพร
เด็กชายเตชภณ

นามสกุล
พรมจันทา
บนดิน
นุชนารถ
โพธิ์สุวรรณ
บนดิน
เลี่ยมพัตรา
พันธุ์ปกรณ์
มีชะนะ
มีชะนะ
แก้วเคน
พงษ์พูลทรัพย์
สว่างศรี
จิตรมานะ
แตงโสภา
แตงโสภา
ศรีโมรา
แตงโสภา
แก้วสุวรรณ์
แก้วจันทร์
คุ้มทอง
สิงห์คุณ
ปยะกุล
หิรัญ
เกิดศิริ
ทองงาม
ช่ออังชัญ
สอนยศ
ศรีสวัสดิ์
เจตนเสน
เนียมแก้ว
มั่นปาน
ยวนคง
พระศรี
นุชนารถ
แตงโสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนไร่
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนไร่
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ

๐๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองสะเดา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดดอนไร่
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดเนินมหาเชษฐ์
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดสุวรรณตะไล
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองสะเดา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๕

เด็กชายนิติพล
เด็กหญิงมณีพร
เด็กหญิงวิรดา
เด็กหญิงสหัทยา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจิราธัช
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิชิตพงษ์
เด็กหญิงวาริศา
เด็กหญิงวิรดา
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสิริภาส
เด็กหญิงสุฐิดา
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงอัศศศิริพร
เด็กชายกณวรรธน์
เด็กหญิงกันตนา
เด็กชายธิติพงษ์
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายมนพัทธ์
เด็กชายระพีพัฒน์

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๘

นามสกุล
ดีปานแก้ว
เขียวม่วง
ธัญญเจริญ
เหลืองอรุณ
พลายระหาญ
ธัญญเจริญ
เชื้อคำสอน
กอแก้ว
โพธิ์ศรี
ชารีแสน
สิงห์ใจชื้น
ยิ้มระย้า
ทองนวล
บุญญสิทธิ์

วาทะโยธา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๐
สารยิ่ง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๑
สารยิ่ง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๒
ผิวบาง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๓
แตงอ่อน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๔
แสงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๕
จันทร์เสวก
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๖
อัวคนซื่อ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๗
มะลิกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๘
โนรีวงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๒๙
จันธนะวรรธนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๐
สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๑
เสือวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๒
เจริญผลิตผล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๓
โพธิ์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๔
มนต์เจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๕
เขาแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๖ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไทยเจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๗ เด็กชายวรัญู
สว่างศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๘ เด็กชายวีรภาพ บุญคุ้ม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๓๙ เด็กชายสุธี
อุปสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๑๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัลลังก์

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสะเดา
วัดหนองสะเดา
วัดหนองสะเดา
วัดหนองสะเดา
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดดอนสำโรง
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอำนวย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๑ เด็กชายจรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๒ เด็กชายณฐรักศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๓ เด็กหญิงณัฐชนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๔ เด็กหญิงขวัญจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๕ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๖ เด็กชายฐปกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๗ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๘ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๙ เด็กชายนรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๐ เด็กหญิงนวลนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๔๐

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๑ เด็กหญิงปรียาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๘

เด็กหญิงเมตตา
เด็กชายวิชญะ
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภัสตา
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กชายจตุพร

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๕๙ เด็กชายโชติชัยวัฒน์

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๘

เด็กชายณฐกร
เด็กชายณัชพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพรรณ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีระวัฒน
เด็กชายนพัชร์
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กหญิงปยาภา

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๖๙ เด็กชายพรหมพิริยะ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๔

เด็กชายภัทราวุฒิ
เด็กชายเมธากร
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวีรากร
เด็กหญิงสุชัญญา

นามสกุล
สว่างศรี
อินทร์เงิน
ขาวจันทร์
จีนสุกแสง
เสร็จกิจ
พุฒทอง
แตงโสภา
แตงทอง
อินรักษา
สุขสำราญ
บุตรตะคูณ
นามบุญเรือง
เกษประทุม
ปานทสูตร
มะลิทอง
มังกร
ใจรัมย์
สราคำ
ทองปน
รัศมีแก้ว
สว่างศรี
คนซื่อ
พานทอง
ธัญญเจริญ
ทัดเกษร
เทพบุตร
ภูฆัง
พิมพ์ขัน
บุญส่ง
วิหก
กองไตร
ทองไพรวรรณ
วงค์ละคร
โพธิ์แก้ว
คำเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัลลังก์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัลลังก์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโก

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโก
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโก
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโก

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโก

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดบัลลังก์
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองโก
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสุภกฤษฎิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๖ เด็กชายสุภัทรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๗ เด็กชายอนุชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๘ เด็กหญิงอารียา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๙ เด็กหญิงกชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๐ เด็กหญิงกนิษฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๑ เด็กชายกฤติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๒ เด็กชายกฤษฎากร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๓ เด็กชายกฤษณะ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๔ เด็กหญิงกัลย์สุดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๕ เด็กชายกิตติคม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๖ เด็กชายกิตติศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๗๕

เด็กชายกิติภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๘ เด็กชายกุลกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๙ เด็กหญิงขวัญข้าว
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๐ เด็กชายเขษมศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๑ เด็กชายคุณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๒ เด็กชายจิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๓ เด็กชายจิรายุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๔ เด็กหญิงชญานิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๕ เด็กหญิงชนิกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๖ เด็กหญิงชลลดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๗ เด็กชายชลศาสตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๘ เด็กชายณวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๙๙ เด็กชายณัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๐ เด็กหญิงณัฎฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๑ เด็กหญิงณัฐการ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๒ เด็กหญิงณัฐวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๓ เด็กหญิงณัฐวิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๕ เด็กหญิงเดรี่
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๖ เด็กชายธนดุล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๗ เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๘ เด็กชายธนาวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๐๙ เด็กชายธันชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๕๘๗

นามสกุล
รัศมีแก้ว
ธำรงฐิติกุล
รัตนจันทรา
ครภากุล
โคตรสิมมา
ปานเพ็ชร
สุขเอี่ยม
โฉมงาม
กำแพงแก้ว
งิ้วทอง
เทพบุตร
พราหมณโชติ
ฟกขาว
อาดโถ
อินสว่าง
วงศ์สุวรรณ
หนองนำขาว
แก้วเรือง
ม่วงศิริ
ปานสุวรรณ
ฟกขาว
แก้วเรือง
พรมชัย
ยิ้มย่อง
เสาเกลียว
ระโหฐาน
เขาแก้ว
แก้วเรือง
อุดมชีพ
เขียวไสว
กลั่นกลิ่น
อู่อรุณ
โพธิ์ทองคำ
เสือสกุล
บุญยาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๑ เด็กชายธีรพัฌ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๒ เด็กชายธีรสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๓ เด็กชายธีระวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๔ เด็กหญิงบุญญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๕ เด็กหญิงปฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๖ เด็กชายปฐมรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๗ เด็กหญิงปภัสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๘ เด็กชายปวเรศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๙ เด็กชายปณณวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๐ เด็กชายปุญญพัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๑ เด็กหญิงปุณณา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๒ เด็กหญิงปุณยาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๑๐

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๓ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๕

เด็กหญิงพัชรภา
เด็กหญิงพัชรีพร

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๖ เด็กหญิงพิชญ์อาภา

เด็กหญิงพิชญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๘ เด็กหญิงพิมรพัฌ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๙ เด็กชายพิริยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๐ เด็กหญิงฟารุ่ง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๑ เด็กหญิงภัณฑิลา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๒ เด็กชายภูชิสส์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๓ เด็กหญิงมนพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๔ เด็กชายเมธี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๕ เด็กชายรภีพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๖ เด็กชายราชตฤณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๗ เด็กชายวชิรพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๘ เด็กชายวชิรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๓๙ เด็กชายวรรธนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๐ เด็กชายวรวิช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๑ เด็กชายศรัณย์พงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๒ เด็กหญิงศรัณย์พร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๒๗

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๓ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๔

เด็กชายศราวุฒิ

นามสกุล
โหเทพา
ศรีสุวรรณ
เจ้าสุวรรณ์
ไร่รุ่ง
โลหะการก
ม่วงศิริ
แก้วเรือง
แย้มไสว
สิงห์บุตร
อภิรุจิวิวัฒน์
เชื้อทิม
สุขสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

ฉำสดใส
อ่อนวิมล
ภูฆัง
แตงทอง
พึ่งงาม
เปาอินทร์
ศรีสุวรรณ
พึ่งชะอุ่ม
เกษประทุม
วัชระ
เกตุประทุม
ธำรงฐิติกุล
สว่างศรี
โพธิ์แฉล้ม
ยิ้มระย้า
สว่างศรี
แก้วเรือง
สร้อยระย้า
แก้วศรีงาม
คงประเสริฐ
แจ้งประจักษ์
สังวรรณะ
ภาคภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงศศิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๖ เด็กชายศักรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๗ เด็กชายศุภศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๘ เด็กหญิงศุภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๙ เด็กชายสหรัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๐ เด็กหญิงสุธัญสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๑ เด็กหญิงสุรัติกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๒ เด็กหญิงสุวรรณา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๓ เด็กชายอนุชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๔ เด็กหญิงอนุสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๕ เด็กหญิงอภิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๖ เด็กชายอภิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๗ เด็กหญิงอมรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๘ เด็กหญิงณัฐทิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๕๙ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๐ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๔๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๑ เด็กหญิงนภัทรนันท์

เด็กหญิงปยภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๓ เด็กหญิงรัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๔ เด็กหญิงวรัทยา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๕ เด็กชายวุฒิพัฒ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๖ เด็กชายจารุวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๘ เด็กชายธันวา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๙ เด็กชายสรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๐ เด็กชายสัจจานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๑ เด็กชายสุรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๒ เด็กชายอรรถชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๓ เด็กหญิงกชนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๔ เด็กชายคามิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๕ เด็กหญิงจินดาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๖ เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๗ เด็กชายภัทรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๘ เด็กชายรัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๗๙ เด็กหญิงวรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๖๒

นามสกุล
ปานเพชร
วงษ์ศรีสังข์
เต่ากลำ
หอมอบ
เรียงหมู่
วังงาม
แตงทอง
ชัยยะ
ทองคำ
วัชระ
แก้วเรือง
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ศรี
ดอกกุหลาบ
เพ็ชรวงษ์
เฟองฟุง
นนทา
ทองโสภา
มังกร
การนา
รองเมือง
เปยมสิน
สุขประเสริฐ
ปานจันทร์
พิกุลขาว
จีนเจริญ
เกษวงษ์
พิมอาจหาญ
จีนสลุด
มะลิทอง
หงษ์ทอง
เล้าประชา
ฉัตรทอง
แสนคำ
พันธุ์ทับทิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) วัดหนองหลวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม

วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดหนองสำโรง
วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๑ เด็กชายเอกพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๒ เด็กหญิงกาญจนา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๓ เด็กหญิงกันธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๔ เด็กหญิงจุฑามาศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๕ เด็กหญิงเจนจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๖ เด็กชายชวิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๗ เด็กหญิงธัญชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๘ เด็กชายธีรเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๙ เด็กชายนนทกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๐ เด็กชายนิติพัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๑

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองทราย

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๘๐

สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๖๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๔

สุริวัฒน์
แก้วก้อ
สีบานเย็น
นาคกระจ่าง
สมพงษ์
แปนเขียว
ใจเที่ยง
สีนำเงิน
นุ่มมณี
มากเทพวงษ์
ดีสว่าง
เด็กหญิงพรรณภัทร บุญมี
เด็กชายพีรพัฒน์ เถื่อนสวัสดิ์
เด็กชายภัทรดนัย สุขแย้ม
เด็กหญิงวิภาวดี เชี่ยวชาญ
เด็กชายศุภกฤต พรมรอด
เด็กหญิงอารียา สว่างใจเพ็ชร์
เด็กหญิงอาฒยา รัตนทากูล
เด็กหญิงสุกัณญา โพธิ์งาม
เด็กหญิงกรชนก สวัสดี
เด็กชายจักริน
เปรมทอง
เด็กชายชลธี
เพ็ชรจรูญ
เด็กชายณัฐกิตติ์ เนินงาม
เด็กชายณัฐวุฒิ นำไกร
เด็กชายเดชสิทธิ์ นามชม
เด็กชายธนดล ศรีนาค
เด็กชายธีรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ชนะวงค์
เด็กชายภูมิพงษ์ ฉำสดใส
เด็กหญิงภูริชญา แสนสุวรรณ์
เด็กหญิงรัฐทวีกานต์ ธัญญเจริญ
เด็กชายราชภูมิ ฉายอรุณ
เด็กหญิงรุจจิรา ช่างเกวียนดี
เด็กหญิงสารี
สิงหานนท์ตระกูล
เด็กชายสิรวิชญ์ สุขสำราญ

เกิด

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองทราย

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองทราย

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมาบพยอม
วัดมาบพยอม
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองทราย
วัดหนองราชวัตร
วัดหนองราชวัตร
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอันฑิตา ลันราช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๖ เด็กหญิงกมลพรรณ ปญญาสูง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร เทพสถิตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๘ เด็กชายกัมปนาท ม่วงศิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๙ เด็กชายไกรสิทธิ์ นัดวิลัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๐ เด็กชายคมกริซ จันทร์ทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๑ เด็กหญิงชินันพร ชัยกันทะ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๒ เด็กหญิงญาณิศา ชงโค
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๓ เด็กหญิงณัฐติกาญจน์ ช่วยบุญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๔ เด็กชายณัฐพงศ์ แตงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๕ เด็กชายธนกร
ภู่มาลา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๖ เด็กชายธนภัทร แสงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๗ เด็กชายธันวา
วงษ์แปน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๘ เด็กหญิงนลินทิพย์ ทองสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๒๙ เด็กชายพรกรัณย์ จันทร์เทวี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๐ เด็กชายพีระพล กล่อมพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๑ เด็กชายไพรัช
สมุทรศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๒ เด็กชายมาโนช
พลายละหาร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๓ เด็กชายวันวา
สุขสำราญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๔ เด็กหญิงสุภัสสรา วัฒนศรีธานัง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๕ เด็กชายอัครพงษ์ แวววงค์ทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๖ เด็กหญิงอัจฉราพร ศิริทาน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๗ เด็กชายอานนท์ เทพณรงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๘ เด็กชายกรฤต
สีชมภู
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๓๙ เด็กหญิงจารุวรรณ สะสีโฉม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๐ เด็กชายจิรศักดิ์ มาดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๑ เด็กหญิงชนิสรา แดงรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๒ เด็กชายนเรศ
เปรมปรีดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๓ เด็กชายนวพรรษ วงษ์สุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๔ เด็กชายนันทการ ทับทิม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๕ เด็กชายนำมนต์ อินทร์ตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๖ เด็กชายปรเมศวร์ พันทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๗ เด็กหญิงประภัสสร อินตา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๘ เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจิมขุนทด
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๔๙ เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนวิเชียร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภัทรศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๑ เด็กหญิงภัทราวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๒ เด็กหญิงเมษา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๓ เด็กชายวงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๔ เด็กชายวรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๕ เด็กหญิงวาราดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๖ เด็กหญิงศรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๗ เด็กชายสุธากร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๘ เด็กหญิงเกวลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๙ เด็กหญิงจิรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๐ เด็กหญิงชลนิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๑ เด็กชายพัชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๒ เด็กชายศักดิธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๓ เด็กหญิงศิริวิมล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๔ เด็กชายสุธิศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๕๐

เด็กหญิงอรจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๖ เด็กชายอัษฎาวุธ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๗ เด็กชายชนาธิป
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๘ เด็กชายญาณาธร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๐ เด็กชายบุญเฮง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๑ เด็กชายคีรีวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๒ เด็กชายทักษิณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๓ เด็กชายทินภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๔ เด็กหญิงนันทกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๕ เด็กหญิงวรรณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๖ เด็กหญิงวันวิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๗ เด็กหญิงกัญญาวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๘ เด็กหญิงณัฐวรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๗๙ เด็กหญิงวรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๐ เด็กหญิงเกวลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๑ เด็กชายชโนดม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๒ เด็กชายณัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๓ เด็กชายธิติวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๔ เด็กชายนันทวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๖๕

นามสกุล
แก้วดวงดี
ดวงจันทร์
สาแย้ม
สุวรรณมุก
วะดี
วงษ์สุวรรณ
วราบุตร
สุขสมพงษ์
หลักบุญ
หิรัญวงษ์
อนุสี
คำงาม
โตอ่อน
แก้วเรือง
แก้วเรือง
คำขุนทด
สุขเกษม
ธัญญเจริญ
แพงทรัพย์
ภูฆัง
กองศิลป
เจริญ
แคคำ
รักษพลเดช
สะราคำ
ภูผา
นำใจตรง
ดวงจินดา
แก้วพลายงาม
สกุลเรือง
กาฬภักดี
คำใส
กันยา
สำราญสุข
ศรีเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำพันบอง

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำพันบอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดหนองกระถิน
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปาณิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๖ เด็กชายพันเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๗ เด็กหญิงพิชญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๘ เด็กชายพีระภัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๙ เด็กหญิงภัทราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๐ เด็กชายวัชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๑ เด็กชายสพลดนัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๒ เด็กหญิงสุภิลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๓ เด็กหญิงอณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๔ เด็กชายอภินันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๕ เด็กชายอภิรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๖ เด็กหญิงอาทิตยา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๗ เด็กชายคณาธิป
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๘ เด็กชายเมธานนณ์
์ ันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๙๙ เด็กชายวริทธิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๗๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายไกร
เด็กชายประกราย
เด็กหญิงลีลาวดี
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายสุรชัช
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายเฉลิมชาติ
เด็กชายนัฐกร
เด็กชายนิชคุณ
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงสุขิตา
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายศักดา
เด็กชายชวพล

นามสกุล
สะราคำ
แก้วมณี
ดอกพุฒ
พุทธซ้อน
สอาดเอี่ยม
หอมไม่หาย
เมฆฉาย
เติมมี
โฉมทอง
ศรีบุญเพ็ง
กาฬภักดี
ศรีสุข
ทับทิมทอง
ธัญญเจริญ
ทองดี
เสือเมือง
ธัญญเจริญ
ดวงจินดา
ศรีเพ็ชร์
เฮ้าพรม
สก
ดอนตะโก
สาพิทักษ์
ภูฆัง
ช้างเขียว
ทรัพย์เหลือ
นำทองคำ
แตงโสภา
ธัญญเจริญ
อู่สุวรรณ
ลุผล
จันทร์แก้ว
อินทรักษา
ภูฆัง
โพธิ์ทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกพระ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกพระ
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกพระ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจงงาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแจงงาม
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแจงงาม
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเชือก

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงเชือก
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดหนองจิกยาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณัฐวัตร ธัญญเจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๑ เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองไพรวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๒ เด็กหญิงปทมาภรณ์ บัวศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๓ เด็กหญิงระพีพร ลือสกลกิจ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
สุวรรณชื่น
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๕ เด็กชายธนะวัฒน์ ทับเกลี้ยง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๖ เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๗ เด็กชายปณณวิชญ์ ฉิมพาลี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๘ เด็กหญิงพาขวัญ โฉมศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๙ เด็กหญิงสุภัสสรา ฮะสม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๐ เด็กชายอาทิตย์ โสดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๑ เด็กหญิงทษวรรณ หนองบัวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๒ เด็กหญิงทษอร
หนองบัวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๓ เด็กชายเอกรินทร์ ชาวนาตรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๔ เด็กหญิงรัตนาวรรณ ปทุมสูตร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๕ เด็กชายสกลวัตร ผิวดำดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๖ เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรงฤทธิรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๗ เด็กชายกฤตานนท์ ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๘ เด็กชายกัณฐกานต์ เขียวเพชรบุรี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๓๙ เด็กหญิงณัชชา
เชื้อทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๐ เด็กหญิงณัฎฐณิชา สังข์ยก
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๑ เด็กชายณัฐชนน ภัทรธาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๒ เด็กชายณัฐฒิ
พูนบางยุง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๓ เด็กหญิงณัฐวดี
อาจคงหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๔ เด็กชายเตชินท์ ช้างฉาว
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๕ เด็กชายธนพล
ชวนชม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๖ เด็กหญิงปนัดดา หนูทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๗ เด็กชายภัทรชัย รักอู่
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๘ เด็กชายภูริณัฐ
ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๔๙ เด็กหญิงรัญชิดา สุวรรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๐ เด็กหญิงวรรินทร์ ทองเหม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๑ เด็กหญิงเอื้อการย์ ชุมนุมเพชรทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๒ เด็กหญิงชลธิชา ปนเพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๓ เด็กชายชัยมงคล เจี่ยภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๔ เด็กหญิงอภิชญา ศรีโปฎก
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

สังกัดวัด

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดหนองจิกยาว
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
๒๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงจันทิมา เค้ามิม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๖ เด็กชายฐิติรัตน์ เพิ่มนาม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๗ เด็กชายปญญากร สงกระสิน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน ชาววังค้อง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๙ เด็กชายภูมิพัฒน์ ปดตาล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
โพธิ์ทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๑ เด็กชายกิติพัฒน์ เลิศกมลฐิติวัช
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๒ เด็กหญิงนปภา
ประวิเศษ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๓ เด็กหญิงวรดา
ศรีคำแหง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๔ เด็กหญิงสุภาสินี เฟองฟู
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๕ เด็กชายสุธี
คำดี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๖ เด็กหญิงพรวิภา ผิวผลาผล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๗ เด็กชายพัฒน์พงษ์ สระศรีสม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๘ เด็กชายภควัฒน์ สำราญมาก
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๖๙ เด็กหญิงชลิดา
อาจคงหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๐ เด็กหญิงนิชาภา อ้ายฮุ้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๑ เด็กหญิงปรีดาภรณ์ มูลละออง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๒ เด็กหญิงพอใจ
พณิชยะสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๓ เด็กหญิงภาวิดา ถนอมพลกรัง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๔ เด็กหญิงมะลิ
มีสุขใจ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๕ เด็กหญิงวรีรัตน์ ศรีภุมมา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๖ เด็กชายก้องเกียรติ ลีสุขสาม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๗ เด็กหญิงกัณญกร จันทร์แย้ม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๘ เด็กหญิงกาญจนา พวงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๗๙ เด็กหญิงชมพูนุช เทพทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๐ เด็กหญิงชไมพร พวงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๑ เด็กชายชัยอนันต์ กุลสาลี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๒ เด็กชายฐิติพงษ์ ทองใบโต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๓ เด็กหญิงธนัชพร ศรีภุมมา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๔ เด็กหญิงนำตาล ทับทิมไทย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๕ เด็กหญิงสุรีวรรณ นำดอกไม้
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๖ เด็กหญิงอนัญญา รัตนเกตุ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๗ เด็กชายกฤษฎา ดอกชะเอม
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๘ เด็กชายกัญธร
โชระเวก
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๘๙ เด็กชายพชร
หว่างสุภาพ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาพระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อคู่

วัดบ่อคู่
วัดบ่อคู่
วัดบ่อคู่
วัดบ่อคู่
วัดบ่อคู่
วัดปทุมสูตยาราม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดสระยายโสม
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดหนองยายทรัพย์
วัดปญจมิตรชลิตาราม
วัดปญจมิตรชลิตาราม
วัดปญจมิตรชลิตาราม

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อคู่

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อคู่
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อคู่
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อคู่

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระยายโสม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระยายโสม

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระยายโสม
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๐

เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายกล้าภวิษย์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงทิฐินันท์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กชายพรชัย
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กชายวุฒิภัทช
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอมรศิลป
เด็กชายอรรถนนท์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงเอมิการ์
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปุณญาพร
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงนภัสร
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงศุภัสสร
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายกรกฎ
เด็กชายเกริกพล
เด็กชายคณิต

สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๘๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๔

นามสกุล

เที่ยงธรรม
แปนเปย
ดนัยศิริพงษ์
มณี
แก้วบัวดี
ศรีภุมมา
ไมตรีซ่ือศิริกุล
จันทร์เทียมฟา
แสนแหล่
ชัยเสนหาร
แซ่เล้า
ศรีพุทธา
โพธิ์แสนสุข
หินซุย
โสไกร
นำใจดี
สายสมบัติ
มุ่งเกิด
แก้วบัวดี
เสียงดัง
โพรามาต
พูลเกษม
กรังสูงเนิน
พันธุ์เขาวงค์
มิ่งขวัญ
ใจบุญ
ทับช่างไม้
พันธ์เพชร
ทองอ่อน
กล่อมดี
อุดคณฑี
มิ่งขวัญ
สืบศรี
คนแรงดี
วรรณ์วงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๐๑/๐๕/๒๕๕๒
๒๗/๐๓/๒๕๕๒
๓๐/๑๒/๒๕๕๓
๑๔/๐๓/๒๕๕๔

๐๙/๑๐/๒๕๕๓
๒๔/๐๑/๒๕๕๔
๑๗/๐๓/๒๕๕๔

๐๖/๐๗/๒๕๕๓
๐๙/๐๖/๒๕๕๒
๐๙/๐๒/๒๕๕๔
๒๖/๐๔/๒๕๕๔

๐๙/๐๓/๒๕๕๔
๐๑/๐๒/๒๕๕๔
๑๗/๐๔/๒๕๕๔
๒๘/๐๖/๒๕๕๓

๐๘/๐๘/๒๕๕๓
๐๕/๐๓/๒๕๕๔
๑๓/๐๗/๒๕๕๓

๐๙/๐๑/๒๕๕๓
๒๐/๐๒/๒๕๕๓
๐๙/๑๐/๒๕๕๓
๐๘/๑๑/๒๕๕๓

๐๕/๑๐/๒๕๕๓
๐๗/๐๑/๒๕๕๓
๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๙/๐๒/๒๕๕๓

๐๙/๐๕/๒๕๕๓
๒๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๐๗/๒๕๕๓
๒๔/๐๖/๒๕๕๓

๐๖/๑๐/๒๕๕๓
๐๗/๐๗/๒๕๕๑
๐๓/๐๗/๒๕๕๑
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
วัดหัวทำนบ
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
วัดหัวทำนบ
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
วัดหัวทำนบ
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
วัดหัวทำนบ
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
วัดหัวทำนบ
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
วัดดอนไฟไหม้
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๖ เด็กชายธนดล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๗ เด็กชายนภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๘ เด็กชายนรเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๙ เด็กชายปรเมศ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๐ เด็กชายภัทธรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๑ เด็กชายวัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๒ เด็กชายวิศรุต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๓ เด็กชายสรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๔ เด็กชายสิทธิโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๕ เด็กชายสุภชัยต์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๖ เด็กชายสุหทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๗ เด็กหญิงกัญจพร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๘ เด็กหญิงเกศสุดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๒๕

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๓๙ เด็กชายจักรนรินทร์

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๐

เด็กหญิงจีราพร

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๑ เด็กชายชนม์ชนันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๔

เด็กหญิงชัชฎาพร
เด็กชายณพงศ์
เด็กชายณวัสพล

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๕ เด็กหญิงณัฏฐ์ธิภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กหญิงนงนภัทร

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๔๙ เด็กหญิงนภัสวรรณ

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๕๙

เด็กหญิงนำหวาน
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงปยพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงไพลิน

นามสกุล
กำคนตรง
ใจโอบอ้อม
ล้านใจดี
สอนพวง
อุ่มรูปงาม
แปลงยศ
คุ้มใจดี
ไขสะอาด
ขุนอินทร์
กัณหาชาลี
เกิดมั่งมี
หล่ายพันธ์
สมพิมพ์
นาคลำภา
สังข์ไพรวัน
ยอดสะอาด
กุมกร
จิตใส
คงเวียง
สระสม
ยอยรู้รอบ
คนแรงดี
ใจโอบอ้อม
พงษาศิลป
พันธุ์เณร
สอนนอก
ยอยรู้รอบ
สืบศรี
แปลงยศ
ภูกองชัย
ศรีรัตน์
จารุวรรณบำรุง
ยอยรู้รอบ
มารูปหมอก
หลักเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
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ชื่อ

เด็กชายภราดร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๑ เด็กชายภิญโญ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๒ เด็กชายรามิล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๓ เด็กชายวงษ์ปณัชช์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๔ เด็กชายวิรกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๕ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๖ เด็กหญิงศศิธร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๗ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๘ เด็กชายศุภกิตต์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๙ เด็กหญิงสกุลทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๐ เด็กหญิงสุจิตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๑ เด็กหญิงสุพัตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๒ เด็กชายอนาวิล
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๓ เด็กชายอนุภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๔ เด็กหญิงอังคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๕ เด็กหญิงอาริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๖ เด็กชายกฤตานน
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๗ เด็กหญิงกุลณัฐดา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๘ เด็กชายไกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๗๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๐ เด็กชายจักรพรรดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๑ เด็กชายจิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๒ เด็กหญิงจีรณา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๖๐

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๓ เด็กหญิงชัชฎาทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๕

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงทิชาภา

สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๖ เด็กหญิงปทมวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๗ เด็กหญิงพลอยปภัสร์

เด็กชายพัสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๙ เด็กหญิงลักสิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๐ เด็กหญิงศิริรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๑ เด็กชายศุภกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๒ เด็กชายสรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๓ เด็กชายสุทธิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๔ เด็กหญิงสุธาสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๘๘

นามสกุล
หล่ออุดมทรัพย์
กอดสะอาด
วงค์สรวง
กองแก้ว
จันชัง
ภูยาฟา
ทองเชื้อ
สุนทรวิภาต
คนสะอาด
ติดยง
สุทธิ
แก้วบัวดี
คนสะอาด
โพธิ์สุวรรณ
คุ้มตะสิน
ม่วงเถื่อน
ปานเพชร
ซ้อนเสียงดัง
นิลแนบแก้ว
แขกใจเย็น
คุณวัฒนกิต
ยอยรู้รอบ
ทันที
แยกผิวผ่อง
อัวคนซื่อ
อั๋นใจใหญ่
พันธมาศ
โท้รู้ดี
แสงพันธุ์ตา
ซ้อนเสียงดัง
จิตใส
วงษ์ศรีทา
บัวสวัสดิ์
แก้วไทรบาง
อ๊อดยาดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๔๙๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอธิชา ขวัญตา
เด็กชายอนฤเบศร์ โดยคำดี
เด็กหญิงกมลมาศ พูลกิ่ง
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ แก้วดอนรี
เด็กชายพชร
ใจเก่งดี
เด็กชายชัยธวัช โพนแพงศรี
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทองดี
เด็กชายธีรพัฒน์ ครุฑวงษ์
เด็กหญิงปณิตา กระต่ายทอง
เด็กหญิงปรียานุช กิจนิยม
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา แสงทองดี
เด็กชายวัชรพงษ์ สีชาวนา
เด็กชายสุทธิภัทร ม่วงสมัย
เด็กหญิงชลนิล ปริกฉิม
เด็กหญิงปาริตา ฤทธิมนตรี
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันแก้ว
เด็กชายสกรินทร์ พันธ์โม้
เด็กหญิงสาวิตรี เกียรติสุวรรณ์
เด็กหญิงสุพรรษา คงสัมฤทธิ์
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทิพย์ประเสริฐ
เด็กหญิงอภัสรินทร์ อินทร์โชโต
เด็กชายอิทธิพล ภู่ชัย
เด็กหญิงกชกร นาคทองอินทร์
เด็กชายณัฐนนท์ ปนเพชร
เด็กหญิงแปง
หม่อง
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญอินทร์
เด็กหญิงภีรภัทร เชื้อดี
เด็กหญิงอภิญญา อาจคงหาญ
เด็กหญิงกรกมล หนองพร้าว
เด็กชายชินกฤต แผนสมบูรณ์
เด็กชายนันทิพัฒน์ เมธาภิรมย์
เด็กหญิงนีโซ
เด็กหญิงปภัสรา บุดดาเลิศ
เด็กชายพันกร ภิรมย์คำ
เด็กหญิงพิมพ์ประภา จันทร์หอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทราวาส

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทราวาส

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๐ เด็กหญิงศศิประภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๒

เด็กชายเสาร์ห้า
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกฤตพร
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กหญิงชญาณี
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กหญิงธมลชนก
เด็กหญิงปวริศา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๓ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กหญิงปุณยนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๕ เด็กหญิงพฤกษา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๖ เด็กชายพัสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๗ เด็กชายพีรเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๔

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๘ เด็กหญิงเพชรนรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายวรกาญจน์
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวรเวช
เด็กหญิงวิลาสินี

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๔ เด็กหญิงสุพรรณษา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๔

เด็กชายสุรบดินทร์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายนิธิกันต์
เด็กชายพันนุวัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญนภา

นามสกุล
สุดใจ
วรามิตร
จุลพันธ์
โรจน์บุญถึง
โรจน์บุญถึง
มารูปหมอก
กระดานราษฎร์
วันมะรักษา
ศรีทองกูล
นันทาธิราช
ประกอบธรรม
ลัดกระทุ่ม
หงษ์เวียงจันทร์
พรมดอนคา
ศิลาดี
ตุ่มศรียา
พยัฆพงษ์
พรมดอนคา
ปูหลังกำ
ปยะวัฒนานนท์
นามโชติ
ยอดอานนท์
ชัยศรี
ศรีทองกูล
คำมณี
หงษ์เวียงจันทร์
หงษ์เวียงจันทร์
ต่อชอน
ขวัญจาด
พุกยงค์
สุขเสริม
รัตนรุ่งชัย
โพธิ์ทอง
เหมือนทิม
โพธิ์ศรีทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขากำแพง

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขาถำโกปดทอง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดโปงพรานอินทร์
วัดโปงพรานอินทร์
วัดโปงพรานอินทร์
วัดโปงพรานอินทร์
วัดโปงพรานอินทร์
วัดโปงพรานอินทร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๕

เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนพัทย์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปวฤทธิ์
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกนกลดา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กหญิงณิชภรณ์
เด็กหญิงนุชรียา
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กชายสุรพัศ
เด็กชายณัฎฐกิตติ์

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๔

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๔

เด็กชายกำชัย
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปานเดือน
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพรปวีณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กหญิงแพรวา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๗ เด็กชายภาณุเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๘ เด็กหญิงเมธาวี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๙ เด็กชายยศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๐๙๖

นามสกุล
ประสงค์เวช
หงษ์เวียงจันทร์
หงษ์เวียงจันทร์
หงษ์เวียงจันทร์
นาคทองอินทร์
นนท์ช้าง
ประเสริฐ
พันธุ์แตง
เหมเวียงจันทร์
สุทธิจิต
ศรีภุมมา
ทองเถื่อน
โพธิ์ถนอม
กลิ่นขจร
เขาเขียว
พงวัง
สายสินธุ์
เงินทอง
โสไกร
ถาวร
แต่แดงเพชร
กนกวรกาญจน์
มากสมบูรณ์
พรมชนะ
ดาหนองโดก
อินทร์สุข
สุขเจริญนุกุล
พานโถม
วงศ์โชติวนิช
อ่อนลมหอม
สังขพันธุ์
ช้างเขียว
ทองคำดี
จูมศรียา
พิทักษ์สินสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตัน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตัน

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตัน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตัน

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตัน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตัน

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตัน
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตัน
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตัน
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตัน
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปงพรานอินทร์
วัดโปงพรานอินทร์
วัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้
วัดห้วยคู้
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๐

เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายภักดี
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กชายพีรภัทธ์
เด็กชายสุพพัต
เด็กหญิงเกวิตา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจารุกัญญ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงเปรมิกา
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กชายพิภัช
เด็กชายภวิชช์
เด็กหญิงภากรสิรี
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกชวรรณ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๑

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๓ เด็กชายกมนทรรศน์

เด็กหญิงกมลพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๕ เด็กหญิงกมลรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๖ เด็กชายกรกช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๗ เด็กหญิงกรชวัล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๘ เด็กหญิงกฤตยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๙ เด็กชายกฤษกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๐ เด็กชายกฤษฎี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๑ เด็กหญิงกวินชิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๒ เด็กหญิงกวิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๓ เด็กชายก้องฟา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๔ เด็กหญิงกัญชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๒๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นามโชติ
อุทธาพงษ์
จงไพบูลย์
ปทุมสูติ
บัวงามดี
คงรัตน์
ประกอบธรรม
อู่สุวรรณ
ศรีทา
ศรีดีล้วน
เปยมศักดิ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนศึกษา

วุฒิธรรม
เปยมทองคำ
ศรีเหรา
ทัฬหกรณ์
บุญตา
สีโปดก
ชูตะมัน
คงอาจหาญ
สังข์ศรีแก้ว
สังข์ศรีแก้ว
จิระสุข
ดอนหว่างไพร
ศรีเหรา
นาคราช
ลี้รัตน์
ต้นใหญ่
อรุณรัตน์
จิวัฒนไพบูลย์
สีโสดา
เตียบฉายพันธุ์
นันกวน
โพธิ์ศรีทอง
แจ้งวิถี
ฉิมวัย

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดใหม่สิทธาวาส
วัดใหม่สิทธาวาส
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีบุญเพ็ง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๖ เด็กหญิงกัญญานัฐ ปรางจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๗ เด็กหญิงกัญหทัยพัชร สุวัฒนานุกิจ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๘ เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อุ่นวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๙ เด็กชายกันตภณ เหลืองวัฒนวิไล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๐ เด็กหญิงกันติชา นาสวน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๑ เด็กชายกิตติกวิน ปทุมสูติ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๒ เด็กชายกิตติคุณ วงษ์ศิริกูล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๓ เด็กชายกิตติพงษ์ หนูจอ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๔ เด็กชายกิตติยศ ดิษฐ์กระจัน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๕ เด็กชายกิตติวินท์ บุตรโท
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๖ เด็กชายกิตติศักดิ์ คงสระบุตร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๗ เด็กชายกิตสนะ ต๊ะสม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๘ เด็กหญิงเกตน์สิรี มะลิถอด
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๔๙ เด็กหญิงขวัญชนก ศรีสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๐ เด็กชายคณากร อาจคงหาญ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๑ เด็กชายคุณากร รังสวัสดิ์จิตต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๒ เด็กชายจรณินทร์ สืบดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๓ เด็กหญิงจันยวรรธน์ ศรีชาวนา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๔ เด็กหญิงจิตปทมา สมพรสุขสวัสดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๕ เด็กชายจิรโชติ
สุขสมัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๖ เด็กชายจิรภัทร แซ่ล้ิม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๗ เด็กชายจิรภัทร์ ตองอ่อน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๘ เด็กหญิงจิรภิญญา อนุตโต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๕๙ เด็กชายจิรวัฒน์ ตั้งทีฆกูล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๐ เด็กหญิงจิรัชญา มิ่งขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๑ เด็กหญิงจิรัชญา สาลี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๒ เด็กชายจิรายุ
ปลูกฝง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๓ เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญจง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๔ เด็กหญิงเจนจิรา พันธุ์จันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๕ เด็กชายเฉลิมชัย บุญสิริวัฒนา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๖ เด็กหญิงชฎาภรณ์ รัตนสุธีศรีสกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๗ เด็กชายชนณวีร์ ทวีศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๘ เด็กหญิงชนัญชิดา บ่อทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๖๙ เด็กหญิงชนิกานต์ บัวสองสี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายชยพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๑ เด็กหญิงชวัลกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๒ เด็กชายชัยชนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๓ เด็กชายชัยยุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๔ เด็กหญิงชิตชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๕ เด็กชายชินภัติย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๖ เด็กหญิงชุติกาญน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๗ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๘ เด็กชายฐากร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๙ เด็กหญิงฐิติวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๐ เด็กชายฐิติวุฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๑ เด็กหญิงณฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๒ เด็กชายณเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๓ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๗๐

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๘

เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๘๙ เด็กหญิงณัฐธรรมิกา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๑๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๔

เด็กชายณัฐธัญ
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภณ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กชายณัทเดช
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายดนุยศ
เด็กชายดรัณภพ
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กชายต้นนำ

นามสกุล
เชวงภักดีเวทย์
อาจคงหาญ
ทองดี
นามโชติ
เสนะสกุล
เพชรทอง
ใจหนักดี
โพธิ์ศรีทอง
บุญรัตน์
แตงมาก
ฟกช้าง
รังสวัสดิ์จิตต์
ทองเหม
วิเศษ
คงหอม
นาคศรีโพด
ศรีดี
แสนแหล่
เกตุมี
มณฑา
ฝอยทอง
ปานดอนลาน
พลเสน
เชาวลักษณ์
ลิ้มวิลัย
ปนเพชร
พ่อค้า
เมฆกล่อมพันธุ์
เดชสูงเนิน
กลิ่นดอกแก้ว
ดวงมณี
แจ้งโพธิ์
หลานท้าว
อาจคงหาญ
แจ้งวิถี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๕

เด็กชายตะวัน
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงทับทิม
เด็กหญิงทิพยวิมล
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนชัย
เด็กชายธนชาติ
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนรัตน์
เด็กหญิงธนัตดา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาทร
เด็กชายธรากร
เด็กชายธราธร
เด็กชายธราธิป
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธัญภรณ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธันวา
เด็กชายธันวา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๓๙

นามสกุล

งามสม
แก้วสาสุข
นักร้อง
บริสุทธิ์
ถาวร
สันธนะ
สมพรสุขสวัสดิ์
ใจยั่งยืน
ชวนชม
คูหามณีรัตน์
โพธิ์ศรีทอง
ลำเจียก
ใจสุขใส
อาจคงหาญ
อินทร์สวาท
แผนสมบูรณ์
ทองหาร
พลายทองดี
แสนแก้ว
รูปสม
รักอู่
แก้วเรือง
ทองเชื้อ
เพชรอำภัย
โฉมงาม
เรืองสมบูรณ์
ใจแสน
ปนเหน่งเพชร
เด็กหญิงธิติกาญจน์ ท้วมพงษ์
เด็กชายธีรชาติ ศรีภุมมา
เด็กชายธีรนันท์ กลิ่นหอม
เด็กชายธีรภัทร ลีสุขสาม
เด็กชายธีรภัทร์ ไชหะนาม
เด็กชายธีรยุทธ ทองสุกใส
เด็กชายนพเกล้า แดงแตง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนพเก้า
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๑ เด็กชายนพณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๒ เด็กชายนพพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๓ เด็กชายนภาพัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๔ เด็กหญิงนรกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๕ เด็กหญิงนลินทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๖ เด็กหญิงนลินนิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๗ เด็กหญิงนัฐชยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๘ เด็กหญิงนัทธมน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๙ เด็กชายนันทวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๐ เด็กหญิงนิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๑ เด็กชายนิธิศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๔๐

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๔

เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายบดินทร์
เด็กชายบริบูรณ์
เด็กชายบริสุทธิ์
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปญญดา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปญนันท์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงผ่องภัสสร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กชายพบพร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพรรษา

นามสกุล
ศรีภุมมา
ทองหล่อ
การะวงษ์
เขียวเซ็น
คลังแก้ว
แก้วจินดา
เมืองเชียงหวาน
ปจชา
หอมหวล
เรืองรังษี
วารินิน
กรรณศร
สมบูรณ์
เชื้อหนองปรง
สนธิเณร
สนธิเณร
เถาถวิล
ห่วงศรี
ศรีภุมมา
รูปสม
ตั้งยิ่งโต
วาแมยีซา
พันธ์ทองดี
ทัพมณเทียร
ทองประศรี
ภมรพล
โพธิ์ทอง
รูปสม
หนูทอง
แก้วสระแสน
จันทรังษี
อู่สุวรรณ
แปนเพ็ชร
วัชวงษ์
อำไพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพรศิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๖ เด็กชายพสุธา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๗ เด็กหญิงพัชราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๘ เด็กหญิงพัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๙ เด็กหญิงพัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๐ เด็กชายพิจักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๗๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๑ เด็กหญิงพิชชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๒๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๐๙

เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพิชยุทธ
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพิริยพงศ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภพธนภณ
เด็กชายภรากร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภาวิน
เด็กชายภูผา
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กหญิงมีสุข
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายเมธกร
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายยงยุทธ
เด็กชายยศสรัล
เด็กชายรณฤทธิ์

นามสกุล
ศรีโสดา
ประจักษ์ทรัพย์
สมิตทานนท์
บัวสองสี
สวยค้าข้าว
โมคำ
อินทร์หลวงดี
เขจรยศ
บัวสองสี
จ่าสะอาด
เสนาพิทักษ์
ปราสาททอง
หงษ์ทอง
ชายสีอ่อน
ชาสมหวัง
อุ่นเรือน
เปยสง่า
เพชรดำดี
พุทธสร
เพชรสีจา
ธีระพงษ์
บริสุทธิ์
มากระจันทร์
ปานนุกร
หินลอย
เปยปาน
บาลี
พูนเพิ่ม
อภิชาติ
นาคีอนุรักษ์
โคตรวิชัย
พิทักษ์วงค์
ศรีบุญเพ็ง
นกเนตรพันธุ์
พรมฤทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายรมยเดชน์ นกขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๑ เด็กชายรัตน์ฌะคุณ นักรบ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๒ เด็กหญิงรัตนวรรณ เกิดประทุม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๓ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดิษฐ์ธวัช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๔ เด็กชายฤทธิชัย หอมจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๕ เด็กหญิงเลอธรณ์ ทองวิไลสุรนพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๖ เด็กหญิงวรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๗ เด็กหญิงวรภรรค ชื่นจรเข้
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๘ เด็กหญิงวรรณชนก เชียงแรง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๙ เด็กหญิงวรัทยา นิลเพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๐ เด็กชายวรากร
วันสาลี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๑ เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสว่าง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๒ เด็กชายวรายุ
นาคทองอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๓ เด็กชายวัชรวิทย์ สระศรีสม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๔ เด็กหญิงวาริศา ใจชื้น
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๕ เด็กหญิงวิชุลดา นามโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๖ เด็กชายวิทวัส
โพธิ์ไพศาล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๗ เด็กชายวิศรุต
อินทรวงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๘ เด็กชายวุฒิชัย
ฉายวิเชียร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๒๙ เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ ทวีศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๐ เด็กหญิงศศิธร
สุวรรณเกตุ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๑ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ อินทร์พันธ์คำ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๒ เด็กหญิงศิตาพร มิ่งขวัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๓ เด็กชายศิรภพ
สถาปตานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๔ เด็กชายศิรภัส
ทองโต่น
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๕ เด็กชายศิริพงศ์ ผิวพิมพ์ดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๖ เด็กหญิงศิริพร
อำไพพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๗ เด็กหญิงศิริรัตน์ กุมาร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๘ เด็กหญิงศิริรัตน์ สังข์วรรณะ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๓๙ เด็กชายศุภกร
กินป
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๐ เด็กชายศุภณัฐ
บุญเลิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๑ เด็กชายศุภวิชญ์ ไชยสุทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๒ เด็กชายศุภากร ใจช่วง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๓ เด็กหญิงศุภาพร พักวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๔ เด็กหญิงศุภิสรา เสนาพิทักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสรรพัชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๖ เด็กชายสรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๗ เด็กหญิงสิดาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๘ เด็กชายสิทธิกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๙ เด็กชายสิรธีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๐ เด็กชายสิรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๑ เด็กหญิงสิรัชยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๒ เด็กหญิงสิริทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๓ เด็กชายสุกฤษติ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๔ เด็กหญิงสุขสมใจ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๕ เด็กหญิงสุชาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๖ เด็กหญิงสุฐิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๗ เด็กหญิงสุทธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๘ เด็กหญิงสุพรรษา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๕๙ เด็กหญิงสุพิชฌาต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๐ เด็กหญิงสุภาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๑ เด็กหญิงสุภารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๒ เด็กชายสุเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๓ เด็กหญิงหยาดฟา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๔ เด็กชายเหมันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๕ เด็กหญิงอนุธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๖ เด็กหญิงอภัสนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๗ เด็กชายอภิชาต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๔๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๘ เด็กชายอภิญญกรณ์

เด็กชายอภินันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๐ เด็กหญิงอรณัส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๑ เด็กหญิงอรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๒ เด็กชายอัคคศิลป
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๓ เด็กชายอัชธณากร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๔ เด็กหญิงอัญชัญ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๕ เด็กหญิงอัญธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๖ เด็กชายอาทิตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๗ เด็กชายอานพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๘ เด็กชายอำนวย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๗๙ เด็กชายอิทธิพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๖๙

นามสกุล
ศรีละออง
โกสินทร
ปนกุมภีร์
พงษ์พยัคเลิศ
โพธิ์ศรีทอง
จินดา
ชุ่มเสนา
จันทะลี
จันทวงษ์
ปริกฉิม
หงษ์ทองมอญ
เอี่ยมบุญอิ่ม
แก้วสระแสน
หนักแน่น
ช้างเจริญ
เอี่ยมใจดี
โพธิ์ศรีทอง
นาคศรีโภชน์
ทองเชื้อ
สุทรรศน์รังสี
สกัญญา
ครุฑจร
แอบเพชร
สระศรีสม
มากสมบูรณ์
สัญยมนต์
สว่างศรี
จิ๋วบำรุง
ศรีงาม
คงจินดา
ปานเพชร
วรรณสุทธิ์
มั่นคงดี
เพ็ชรปนกัน
สีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๐

เด็กชายอุกฤษณ์
เด็กหญิงอุษณีษ์
เด็กชายเอกพจน์
เด็กหญิงเอมมิกา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๓

สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๔ เด็กหญิงกนกกานต์

เด็กหญิงกาญจนา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๖ เด็กชายกิตติทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๗ เด็กชายชูศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๘ เด็กชายธนาวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๙ เด็กชายพีรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๐ เด็กหญิงกนกพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๑ เด็กหญิงกนกพิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๒ เด็กชายก้องพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๓ เด็กชายก้องพิภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๔ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๕ เด็กชายกิตติพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๖ เด็กหญิงกุลจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๗ เด็กหญิงขวัญฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๘ เด็กหญิงจุฑาลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๓๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๗

เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กชายชยกฤช
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชลัช
เด็กชายชวิน
เด็กชายชากร
เด็กชายชินภัทร

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายโชติกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๐ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๑ เด็กหญิงญาณี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๒ เด็กหญิงญาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๓ เด็กหญิงฐาปนี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๔ เด็กหญิงฐิติมา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๐๙

นามสกุล
มณีวงษ์
ศรีภุมมา
จอกทอง
สามสาลี
รอดศาสตร์
กลิ่นหอม
ต้อยติ่ง
ใคร่ครวญ
สิงห์โต
ปรางเทศ
ชิวภักดี
สถิตพรพรหม
ศรีทองทาบ
ใคร่ครวญ
ศรีทองทาบ
ฆ้องบ้านโข้ง
ซ้อนเพชร
ศรีเหรา
วันดี
ภาพนอก
พรหมพิทัศน์
ศรีแก้ว
แก้ววิชิต
ศรีเหรา
ศรีสว่าง
กันศิริ
หลวงอาวุธ
ปองกัน
เพินสุข
ลุมเพชร
ชำนาญพล
ระย้าย้อย
อาจคงหาญ
ศรีทองกูล
ศรีทองกูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๖

ชื่อ

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อำเพชร
เด็กหญิงณัญญารัตน์ เดชรุ่ง
เด็กหญิงณัฏฐา อาจคงหาญ
เด็กชายณัฐพล มาลัย
เด็กหญิงณัฐภัทร คันชั่ง
เด็กหญิงณิชกมล จันทร์ประสพพร
เด็กชายณิชคุณ เทียมสน
เด็กหญิงณิชาพร เทียมสน
เด็กหญิงดวงกมล โพธิ์ศรีทอง
เด็กชายถิรายุส์ คานะมี
เด็กชายทรงพล ศรีบุญเรือง
เด็กชายทักษ์ดนัย นนท์ประสิทธิ์

เด็กชายทัศกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๘ เด็กหญิงทิพย์สิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๙ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๐ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๑ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๒ เด็กชายธนปญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๓ เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๔ เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๕ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๖ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๗ เด็กหญิงธมลวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๒๗

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๔๙

นามสกุล

เด็กหญิงธันยารัตน์
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กชายนัฐมงคล
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันท์นพิน
เด็กหญิงนันทิมา
เด็กหญิงนับพระพร

ภูศรี
ยอดนิลสกุล
สุพัตตา
ใจตรง
ปานเพ็ชร
กฤษศิริวรวิทย์
แต้มสาระ
แผนสมบูรณ์
ดอนสระ
ศรีเหรา
ศรีพูน
สุขสำราญ
สาททอง
ศรีสุวรรณ
ชัยเจริญ
ช่างเรือนกุล
ช้างเผือก
บุตรพุ่ม
ทัศน์เอี่ยม
รุ่งสัมฤทธิ์
แซ่ล้ิม
แซ่ล้ิม
จันทร์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนิภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๑ เด็กหญิงนิรมล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๒ เด็กชายบุณยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๓ เด็กหญิงปณิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๔ เด็กหญิงปภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๕ เด็กชายปรเมศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๖ เด็กชายปราโมทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๗ เด็กหญิงปวันรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๘ เด็กหญิงปญญดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๙ เด็กหญิงปยวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๐ เด็กหญิงปุณญภัสร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๑ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๒ เด็กหญิงพัชรธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๓ เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๔ เด็กหญิงพัชราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๕ เด็กชายพัฒน์ชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๖ เด็กชายพัฒนศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๗ เด็กหญิงพัทธนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๘ เด็กชายพัทธนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๖๙ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๐ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๒ เด็กชายภูมิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๓ เด็กหญิงภูริชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๔ เด็กหญิงมณีรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๕ เด็กชายรพีภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๖ เด็กหญิงรัตติกาล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๗ เด็กชายรัตนชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๘ เด็กชายวงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๗๙ เด็กชายวงศธร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๐ เด็กชายวรเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๑ เด็กหญิงวรัทยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๒ เด็กชายวัชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๓ เด็กชายวิชญ์พล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๔ เด็กชายศวัส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๕๐

นามสกุล
พันธ์แก้ว
เพ็ญพาน
ตาลเพชร
ใคร่ครวญ
วิจิตร์
ช่างกลึงกุล
พันธุ์ไทย
จันทร์อินทร์
ชั่งเรือนกูล
รูปขำดี
จันทร์สุข
ศรีศิลปสำราญ
ดาวสุก
สืบดี
ประเสริฐสังข์
หัศจรรย์
ดีบัว
เมฆฉาย
รักรุ่ง
เทียนเหลือง
ศรีบุศราคัม
สีขาว
ฝอยทอง
เชื้องาม
ผึ่งสิงห์
แขกชวา
แก้วสุขใส
แถวทิม
คมขำ
ดายใหม่
อินทร์อร่าม
พลดงนอก
เผ่าอำนวยวิทย์
ธนารีย์ชมพูนิก
นาคสัมพันธุ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

สังกัดวัด
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงศิราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๖ เด็กชายสรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๗ เด็กหญิงสวรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๘ เด็กชายสาธิต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๙ เด็กชายสิทธาวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๐ เด็กชายสิทธิพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๑ เด็กหญิงสิราณี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๒ เด็กหญิงสิราลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๘

เด็กชายอธิป
เด็กชายอนพัช
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกมลพร

สพ ๒๔๑๖๓/๕๔๙๙ เด็กชายกฤษณกันณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๑

เด็กหญิงกันต์กมล

สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๒ เด็กชายกันต์ณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๑๙

เด็กหญิงกันตา
เด็กหญิงกันยา
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กหญิงขวัญอุมา
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์
เด็กชายจารุเดช
เด็กหญิงจิราพรรณ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงชนานันท์
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายชินพัฒน์

นามสกุล

เนื่องแก้ว
ศรีคูบัว
จันทร์สวาท
แสงตะวัน
ปานอินทร์
กัณฑ์เทศ
จันทร์สวาท
เจริญผล
เกตุวงษ์
เจดีย์
กาญจนจำรูญศรี
แดงละอุ่น
มีแก้ว
เนืองนุ้ย
ขวัญจาด
ทับโชติ
ด้วงปลี
เนียมอินทร์
สำอางตา
ขำคม
ศรีเหรา
สืบดา
เนียมอินทร์
เมืองแทน
ปทุมสูติ
ตันติศักดิ์ศรี
ธารีสัตย์
โพธิ์นางดำ
เพชรดำดี
ชูราศรี
หลอดทอง
ชายสีอ่อน
ทองหล่อ
เกตุแก้ว
อาจคงหาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณหทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๑ เด็กหญิงณัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๒ เด็กชายณัฐวัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๓ เด็กชายณัฐสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๔ เด็กหญิงดลนภัทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๕ เด็กชายทวีทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๖ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๗ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๘ เด็กหญิงธนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๙ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๐ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๑ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๒ เด็กหญิงธัญรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๓ เด็กหญิงธันยพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๔ เด็กหญิงธิติสุดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๕ เด็กหญิงธีรญาน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๖ เด็กชายธีรเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๒๐

สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๗ เด็กชายนนทกาญจน์

เด็กหญิงนราวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๙ เด็กหญิงนวพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๐ เด็กหญิงนวินดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๑ เด็กหญิงนันท์นภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๒ เด็กชายนำเชี่ยว
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๓ เด็กหญิงนิชกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๔ เด็กหญิงนิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๕ เด็กหญิงนิศารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๖ เด็กหญิงบัณฑิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๗ เด็กหญิงบุษกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๘ เด็กชายบูรพา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๓๘

สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๔๙ เด็กหญิงเบญญาภา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๐

เด็กหญิงปณัดดา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๔

เด็กหญิงปริตา
เด็กชายปรีชาพล
เด็กชายปวรัตน์

นามสกุล
ใคร่ครวญ
อินทร์พันคำ
ลับแล
จันทร์ประสพพร
แดงนวล
สุวรรณดี
จีนกระจันทร์
ปนจุ
หงษ์เวียงจันทร์
เนียมจีน
คำปอง
ปทุมสูตร
นงเยาว์
สืบดา
พัทเทวี
ยี่สง
ฉิมพลี
วอนเพียร
นิลเพชร
อาจคงหาญ
ศรีเหรา
คชนิล
รักอู่
จินดาเวชช์
ศรีทองกูล
โนนโพธิ์
สุวรรณหงษ์
ศรีทองกูล
ศรีเหรา
แก้วสระแสน
ริดพันธ์
เกษสง่า
สุขสม
ยี่สง
วงศ์คูประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๖ เด็กหญิงเปรมมิกา ลักษณะเกษิม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๗ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บัวนำใส
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๘ เด็กหญิงพชรมนต์ สงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๙ เด็กชายพริษฐ์
โชติธรรมสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๐ เด็กหญิงพัชรพร มณีอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๑ เด็กชายภพณภัทร วสุฉัตรแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๒ เด็กชายภัทรดนัย สืบศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๓ เด็กชายภาณุพงษ์ แร่เพชร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๔ เด็กชายภานุวัฒน์ คำปาน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๕ เด็กชายภูริทัต
จินดาเลิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๖ เด็กหญิงมณีรัตน์ สาระสารินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๗ เด็กหญิงมนัญชยา เสาธง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๘ เด็กหญิงมยุรา
อภัยทนัน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๖๙ เด็กหญิงมยุรี
อภัยทนัน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๐ เด็กชายรามิล
แซ่ล้ิม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๑ เด็กหญิงลภัสรดา บุญโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๒ เด็กชายวรจิจ
เพ็ชรแอ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๓ เด็กหญิงวรัญญา อยู่เอี่ยม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๔ เด็กหญิงวรัทญา อยู่หลาบ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๕ เด็กหญิงวราภรณ์ เคารพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๖ เด็กหญิงวัลลภา เกิดทองดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๗ เด็กชายวิชญะ
สีเหลือง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๘ เด็กชายวีรภัทร เชื้องาม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๗๙ เด็กชายศุกลภัทร สุขอร่าม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๐ เด็กหญิงศุภิชสรา เกิดทองดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๑ เด็กหญิงสวรส
โรจน์บุญถึง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๒ เด็กหญิงสวิตตา ทองมาก
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๓ เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๔ เด็กหญิงสิริญชา มีน้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๕ เด็กหญิงสุธินันท์ ไชยนา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๖ เด็กหญิงสุพิชญา โตแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๗ เด็กหญิงสุภัชชา สุกเกษม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๘ เด็กหญิงอนัญญา ผลไม้
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๘๙ เด็กหญิงอภิชญา ศรีเหรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

รักอู่
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๑
ฉำใจดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๒
เฟองฟุง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๓
ศรีโปฎก
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๔
บุตรดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๕
ธรรมเนียมไทย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๖
สุขจำเริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๗
นพคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๘
อยู่เอี่ยม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๙
ลีทา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๐
ช่างทำ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๑
ตุ่มศรียา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๒
สอดศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๓
ก้อนชัยภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๔
สุวรรณเขต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๕
นพคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๖
นิ่มเอี่ยม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๗
ผิวอ่อนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๘
อุ่นใจดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๐๙
หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๐
หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๑
พรมมา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๒
แก้วเรือนทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๓
หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๔
เอี่ยมศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๕
หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๖ เด็กหญิงณัฎฐวรรณ จุมพรม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๗ เด็กชายณัฐวัฒน์ เพ็งตระกูล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๘ เด็กหญิงณิชา
ศรีทองอินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๑๙ เด็กชายธนกฤต บุญดอนคา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๐ เด็กชายธนวิชญ์ สอดศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๑ เด็กหญิงนำเพชร นนท์แก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๒ เด็กชายปฏิพล
ตั้งอุทัยกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๓ เด็กหญิงปวริศา หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๔ เด็กชายพงศกร ผิวอ่อนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๕๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงอุ่นกมล
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนมณ
เด็กชายปริวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายปรีติ
เด็กหญิงพิมพ์นภัส
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายสามารถ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายขุณไกร
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายจารุวัฒน์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงฐิติกานต์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
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ชื่อ

เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๖ เด็กชายพีรดนย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๗ เด็กหญิงภัครมัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๘ เด็กหญิงภัทรมล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๙ เด็กชายภูมิภากร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๐ เด็กหญิงยุพารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๑ เด็กชายวรภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๒ เด็กหญิงวรรณรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๓ เด็กชายวันชนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๔ เด็กหญิงสิปาง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๕ เด็กชายอมรเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๖ เด็กชายเอกปวิณจ์

นามสกุล

เหมเวียงจันทร์
พรพูล
จีนขี
บุญรักษ์
บุญร่วม
ประจำเมือง
นนท์แก้ว
บ่อบัวทอง
เขียวเซ็น
สกุลธนพันธ์
ปุยทองดี
สาฆะ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๗ เด็กชายปุญญพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๘ เด็กชายกิตติภูมิ คงศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๓๙ เด็กชายธานุทัต ทองบ้านโข้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๐ เด็กหญิงนำเพชร หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๑ เด็กชายเปตอง
โมกกงจักร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๒ เด็กชายเอกกมล เกตุเหลือ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๓ เด็กหญิงกวิสรา หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๕ เด็กหญิงแก้วตา อุดมทรัพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๖ เด็กชายจิรสิน
แช่มช้อย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๗ เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทสุ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๘ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๔๙ เด็กชายธณะศักดิ์ สอนฮั้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๐ เด็กชายธนวัฒน์ เอี่ยมบู่
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๑ เด็กหญิงธิตยา
นาสา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๒ เด็กชายภานุพงษ์ บุญศรีรอด
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๓ เด็กชายรพีภัทร ชูศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๔ เด็กชายวงศกร
ฆ้องบ้านโข้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๕ เด็กชายศักดิ์ชัย สังขวรรณะ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๖ เด็กหญิงศิรประไพ บุญกล่อม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๗ เด็กชายศุภเชฏฐ์ หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๘ เด็กชายสุทิวัส
ด้วงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๕๙ เด็กชายสุบรรณ เอี่ยมสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๖/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโภคาราม

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงสุริษา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๑ เด็กชายกรธวัช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๒ เด็กหญิงกิตติกา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๓ เด็กชายจิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๔ เด็กหญิงชัญญานุช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๕ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๖ เด็กชายณรงฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๗ เด็กหญิงณัฐปภัสร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๘ เด็กหญิงธัญฤทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๙ เด็กชายธีรายุทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๐ เด็กชายปยภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๑ เด็กหญิงภนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๒ เด็กชายภัทรกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๓ เด็กหญิงวรรณภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๔ เด็กหญิงวริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๕ เด็กชายปณิธาน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๖ เด็กชายชนะพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๗ เด็กชายพงษ์ชนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๘ เด็กหญิงวิภาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๗๙ เด็กหญิงขวัญตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๐ เด็กหญิงเขมจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๑ เด็กหญิงจรรยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๒ เด็กชายจักรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๓ เด็กหญิงฉันทิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๔ เด็กชายเฉลิมวงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๕ เด็กชายชลกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๖ เด็กชายไชยวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๗ เด็กชายฐาปกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๘ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๘๙ เด็กหญิงตามตะวัน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๐ เด็กชายธนวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๑ เด็กชายธัญเทพ

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโภคาราม

สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๒

๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๖๐

สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๔

ปชชา
อุดมทรัพย์
ศรีคำพา
ศรีวิชัย
ตุ่มศรียา
หงษ์เวียงจันทร์
พันธุ์จันทร์
จุมพรม
หงษ์เวียงจันทร์
นนท์แก้ว
สุทธิวงศ์
เทศทอง
ทรงบุญฤทธิ์กุล
ลาแพงดี
หงษ์เวียงจันทร์
จงแจ่มใส
มากล้น
จันทร์อำ
มากระจันทร์
มีเย็น
แผนสมบูรณ์
ชาวนาฝาย
ดำกระจัน
แก้วสมบูรณ์
นาคสมพล
พระศรีสวัสดิ์
พงษ์ศรีวรกุล
ศรีจันดี
สุทธิจิต
สมชาติ
แก้วใสย์
เข็มเพชร
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีเหรา
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปณฑะศิริ
เด็กหญิงปาณิศา สุนทรวิภาต

เกิด

๒๓/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม

๐๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๗/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดโภคาราม
๐๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโภคาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๕

เด็กหญิงปานวิลัย
เด็กหญิงปุณญาพร
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพิชัย
เด็กหญิงภริษา
เด็กหญิงภัทจิรา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงเมธัสพิดา
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายรัฐภูมิ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๖๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๖

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๗ เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ

เด็กชายราชพัช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๙ เด็กชายศิรพี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๐ เด็กชายศิริชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๑ เด็กชายสมรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๒ เด็กชายสรวิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๓ เด็กชายสุจิน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๔ เด็กหญิงสุวรรณษา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๕ เด็กหญิงอริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๖ เด็กชายกมลภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๗ เด็กชายธนภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๘ เด็กชายกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๑๙ เด็กชายก่อพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๐ เด็กชายขวัญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๑ เด็กชายฐิติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๒ เด็กชายรังสิมันตุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๐๘

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๓ เด็กหญิงกัญจน์กมล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๒๙

เด็กหญิงกันยาพร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจิรสุดา
เด็กชายชญาธิป

นามสกุล
จงแจ่มใส
นำใจดี
ล่านาลาว
อ่วมเสือ
ธูปหอม
รักอู่
อชิรวโรดม
ศรศรี
ยอดปญญา
รักอู่
คำสุขดี
ดวงแก้ว
ลี้รัตน์
ศรีเหรา
นกดำ
แสนนาม
ปนกระจัน
เทพณรงค์
นิลสนิท
รักอู่
ลีสุขสาม
อ่อนตีบ
พุกคล้าย
โตแก้ว
เปรมคำศรี
วิวัฒน์ทวีภาคย์
ดีคล้าย
ทองดอนพุ่ม
ศรีภุมมา
ชำนาญเรือ
ชัยสงคราม
สระทองขาว
กรุงนอก
ชาวเขารักษ์
ดอกกะเบา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนไพศาล

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนไพศาล
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนไพศาล

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๒๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดปทุมสราวาส
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๐

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายฐิติวิวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์

คงกระพันธ์
เจียมสกุล
ประกอบธรรม
สืบพลาย
บุพศิริ
ศิริศักดิ์
พนมวัน ณ อยุธยา
น้าประเสริฐ
ประกอบธรรม
หอมสุวรรณ
ชื่นกลิ่น
คำหอม
ใบบัว
เอกพงษ์
คชมนต์
แสงอินทร์
สีพร
ขาวอ้วน
เชื้องาม
แวงวรรณ
มาลัย
พรสุริวงษ์
ม่วงพิน
มาลัย
ปนกุมภีย์
อาจศรี
เตมิยะ
หงษ์เวียงจันทร์
อ่อนศรีจันทร์
สังวาส
ศรีบุญเพ็ง
จุ่นพันธ์วงษ์
ทองจุล
มงกุฎ
เมธิอิทธิกุลไพศาล

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๖ เด็กหญิงประกายฟา

เด็กชายประวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๘ เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๙ เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๐ เด็กหญิงพิมพ์ลดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๑ เด็กหญิงภรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๒ เด็กชายภาณุเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๓ เด็กหญิงภาสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๔ เด็กหญิงมัจจิสสา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๕ เด็กหญิงลลิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๖ เด็กหญิงวรกาญจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๗ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๘ เด็กชายศุภโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๔๙ เด็กชายกวินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๐ เด็กหญิงจิตรตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๑ เด็กหญิงฐิตาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๓๗

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๒ เด็กหญิงพชรพรไพลิน

เด็กชายมงคล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๔ เด็กหญิงศศิวิมล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๕ เด็กหญิงสกาวรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๖ เด็กหญิงเกศรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๗ เด็กชายคณพศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๘ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๙ เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๐ เด็กหญิงธาริตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๑ เด็กหญิงธิติกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๒ เด็กชายนราธิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๕๓

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๓ เด็กหญิงน้องพลอย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๔ เด็กหญิงเนตรนภัสสร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล

๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล

๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนไพศาล
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนไพศาล

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกกม่วง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกกม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกกม่วง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกกม่วง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกกม่วง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกกม่วง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกกม่วง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา

๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจำปา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจำปา

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจำปา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจำปา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดศรีพร
วัดกกม่วง
วัดกกม่วง
วัดกกม่วง
วัดกกม่วง
วัดกกม่วง
วัดกกม่วง
วัดกกม่วง
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๕

เด็กหญิงปญรสา
เด็กชายเมษา
เด็กชายศิรชัย
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุณัฏฐา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๐ เด็กหญิงสุพรรณษา

เด็กชายอดิสรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๒ เด็กหญิงอรสิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๓ เด็กหญิงอังคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๔ เด็กชายกฤษฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๕ เด็กหญิงอังคณา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๖ เด็กชายณัฐพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๗ เด็กหญิงณัฐวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๘ เด็กชายทัพพสาร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๙ เด็กชายทินกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๐ เด็กหญิงธัญยาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๑ เด็กหญิงวรัณปภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๒ เด็กชายศุภโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๓ เด็กชายอนุชา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๔ เด็กหญิงอรวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๕ เด็กหญิงอลิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๖ เด็กหญิงอังควิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๗ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๘ เด็กหญิงกุลฑีรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๘๙ เด็กหญิงโยษิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๐ เด็กหญิงกนกพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๗๑

สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๑ เด็กชายกฤษณะกันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๗๙๙

เด็กชายกำชัย
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธัญยธรณ์
เด็กหญิงธารีรัตน์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายนพัฒน์
เด็กชายนิรวิทธ์
เด็กชายวรวิช

นามสกุล
ศรีบุญเพ็ง
ปาละพันธ์
เล้าศิลปไพศาล
ดิษฐ์กระจัน
แดงแตง
สายคง
ผิวอ่อนดี
จันทร์ดี
อินทรศร
ชาติเจริญ
ม่วงอิ่ม
คงจินดา
ข้องม่วง
บุญมี
นุชสำอางค์
ทีเหล็ก
นามเสนาะ
บุญสีรอด
หลั่นเจริญ
อินทร์ช้าง
แสนไชย
กลศึก
สาททอง
โตยะบุตร
แก้วกียูร
จิวจรัสรงค์
แร่เพชร
นรสิงห์
โตยะบุตร
หลั่นเจริญ
ปนแก้ว
ดีสุขแสง
จันทะชัย
ทำจะดี
แก้วตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจำปา
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจำปา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจำปา
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดทุ่งดินดำ
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๐

เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสมชาติ
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กชายชนัญชิต
เด็กชายธีรชาติ
เด็กชายนพดล
เด็กชายพันธวัช
เด็กชายวัชระ
เด็กชายอนาวิล

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๐

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๑ เด็กหญิงสกาวเดือน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชยาวิชณ์
เด็กหญิงณพัชญา
เด็กชายธีรภัทร์

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๘ เด็กหญิงนวพรพชรกมลศรณ์

เด็กชายบุลกิต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๐ เด็กชายพัชรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๑ เด็กชายพาทิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๒ เด็กหญิงเพชราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๓ เด็กหญิงศรันยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๔ เด็กชายณัฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๕ เด็กชายวินัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๖ เด็กหญิงณัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๗ เด็กหญิงขวัญหทัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๘ นางสาวนีรนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๒๙ เด็กชายกิตติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๐ เด็กชายชลวี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๑ เด็กชายชิตพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๒ เด็กหญิงณัฐฐิวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๔

เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงดุษฎี

นามสกุล
หลำสุข
ปนวิเศษ
พรทิวากร
แห้วเพ็ชร
ลัยนันท์
สอนฮั้ว
นิ่มสวาท
ชำนาญสิงห์
กลัดเฉยดี
ทองพิกุล
แก้วมีสี
อินทร์ทัด
ฤกษ์ดี
บุญเสม
จันทชัย
รักน้อย
ใยโฉม
หงษ์เวียงจันทร์
บุญศรี
ยอดเพชร
อาจคงหาญ
เพ็ชรศรี
เพชรมัด
คนบุญ
ศรีทอง
ศรีบุญมี
นามโท
จงพิศาลพัฒนา
ชมชื่น
หินอ่อน
ใจกำแหง
สายศรีหยุด
นาคทองอินทร์
ออระเอี่ยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคณฑี

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคณฑี
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคณฑี

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคณฑี
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี

๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคณฑี

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคณฑี
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกสำโรง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกสำโรง
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองหลุม

๐๑/๐๓/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดหนองหลุม
๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลุม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองหลุม
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหลุม

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลุม

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลุม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหลุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดงน้อย
วัดบ้านดงน้อย
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดสระบัวทอง
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดคณฑี
วัดทุ่งตลิ่งชัน
วัดทุ่งตลิ่งชัน
วัดศิริวรรณาราม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๖ เด็กหญิงมีนตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๗ เด็กหญิงวรรณวิษา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๘ เด็กหญิงฐิติวรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๙ เด็กหญิงอภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๐ เด็กชายกรพิสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๑ เด็กหญิงภวรัญชน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๒ เด็กหญิงลดามณี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๓ เด็กชายกรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๔ เด็กชายกฤติสัณฑ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๕ เด็กหญิงกวินทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๖ เด็กชายกวินรวี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๗ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๓๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๔๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายกิตติเชษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๑ เด็กชายกิตติณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๒ เด็กชายกิตติพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๓ เด็กหญิงกุศลิน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๔ เด็กชายคุณธรรม
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๕ เด็กหญิงจันทิมา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๖ เด็กชายจิรกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๗ เด็กชายจิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๘ เด็กชายจิรวิทย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๙ เด็กหญิงจิรสุดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๐ เด็กชายจีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๑ เด็กหญิงชญาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๒ เด็กชายชญานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๓ เด็กหญิงชนากานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๔ เด็กหญิงชวิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๕ เด็กหญิงชัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๖ เด็กชายชิษณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๗ เด็กหญิงญาณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๘ เด็กหญิงฐิติรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๖๙ เด็กหญิงฐิติวรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๕๐

นามสกุล
สังวาลย์เงิน
อาจเทศ
พัฒลักษณ์
เพิ่มฤทธิ์
ทองบ้านโข้ง
รักษ์ผาสุข
เจียมเจริญวณิช
เอกจีน
โรจนกิจ
นวลทอง
โพธิ์ทอง
เฮ็งศิริ
คงกำเนิด
แดงบุตรดี
ปทุมสูตร
สกุลเลิศธนะสิน
สร้อยสุวรรณ
ธวัชเมธี
พ่อค้า
จงวิบูลย์
อินอำนวย
เวียงสมุทร
ว่องสวัสดิ์ภักดี
กำลังสิงห์
เจาะวัน
ศรีเหรา
เนียมเพราะ
ปลื้มไสว
วันทอง
จีนจันทร์
ภรพรรณกิจ
ทองยิ้ม
คำเสียงใส
วรคุณพิเศษ
นกแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหลุม

๑๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลุม

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองหลุม
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดหนองหลุม
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๘

ชื่อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายณฐวัฒน์ แก้วบัวดี
เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทองแท่งใหญ่
เด็กชายณัฐกร ปยเศรษฐกานต์
เด็กหญิงณัฐชดาภา ศรีอนันต์
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวขาว
เด็กหญิงณัฐณิชา ผาภุมมา
เด็กชายณัฐนันท์ ทองดีพันธ์
เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ล้ิม
เด็กชายณัฐพัชร์ อรุณขจรศักดิ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

โสมภีร์
เดชอุ่ม
ขันติวงค์
ปริวัตรชกุลแก้ว
เอี่ยมศรีลา
ภักดิ์วิไลเกียรติ
ช่างเกวียนดี
ตาลเพชร
เล่าวัฒนะยิ่งยง
ว่องไวพิพัฒน์
หมื่นนิพัฒ
วงษ์วานจันทร์
แซ่ล้อ
วรศิริ
บุญรัตน์
ท้วมเสมา
ศิษย์อนันต์
ม่วงเพชร
ตั้งแสงสุวรรณ
กองร้อยอยู่
ธีรสุขสถาพร
เชื้องาม
คงนะ
โตวงษ์
เอมประดิษฐ์
สุวรรณชัยรบ

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

เด็กชายณัฐวรรธน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๐ เด็กชายณัฐวิท
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๑ เด็กหญิงณัฐวิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๒ เด็กหญิงณีรนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๓ เด็กหญิงตวันญากรณ์

เด็กชายติณณภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๕ เด็กชายทัศนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๖ เด็กชายทินภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๗ เด็กหญิงทิพาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๘ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๙ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๐ เด็กชายธนดล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๑ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๒ เด็กหญิงธนวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๓ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๔ เด็กชายธนวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๕ เด็กชายธนวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๖ เด็กหญิงธนัชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๗ เด็กชายธนัตถ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๘ เด็กชายธรรมธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๙๙ เด็กชายธรรมธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๐ เด็กชายธัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๑ เด็กหญิงธัญชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๕๘๘๔

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๒ เด็กหญิงธาราวรรณ

เด็กชายธีธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๔ เด็กชายธีรนันทน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๓

นามสกุล

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๕

เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนิชา
เด็กหญิงนิธิกานต์
เด็กชายนิธิวัฒน์

ศรีเหรา
สระทองพรม
หงษ์เวียงจันทร์
บัวกลิ่น
ดีเมฆ
รักรุ่ง
กากี
บุญส่ง
บุญยงค์
สงัด
ประทุมนันท์
ภรพรรณกิจ
ทรัพย์สงเคราะห์
อินทรกำธรชัย
สุขภิรมย์
ภักดีวงษ์
นามโชติ
สว่างศรี
นาคทองอินทร์
จงเพิ่มวัฒนะผล
ปานเพชร
ประเสริฐลาภ
ภัทรเดชากร
ประชาธนานุกิจ
ช่างเนียม
กนกวรกาญจน์
เชื้องาม
สิเจริญ
จงไพบูลย์
พิทักษ์วงศ์
โพธิพันธุ์
เดชกล้าหาญ
พูลเงิน
จงไพบูลย์
บุญสุข

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๑

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๒ เด็กหญิงเนตรณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๓ เด็กหญิงบงกชชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๔ เด็กหญิงบวรลักษณ์

เด็กหญิงบุญจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๖ เด็กหญิงบุญญิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๗ เด็กชายบุณยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๘ เด็กชายบุณยพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๙ เด็กชายปกปอง
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๐ เด็กชายปฏิพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๑ เด็กหญิงปฏิมาภัคช์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๒

เด็กหญิงปรีชญา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๓ เด็กหญิงปวันพัสตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๔

เด็กหญิงปวิณา

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๕ เด็กหญิงปญญาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๓

เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายปุณณภพ
เด็กชายปุณณสิน
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงเปรมกมล

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๔ เด็กชายพงศ์ณพัฒฏ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๓๙

เด็กชายพบธรรม
เด็กชายพลอธิป
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพัฒนพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพิชิตพล
เด็กชายพิพัฒน์

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๓

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๔ เด็กหญิงพิมพกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๕ เด็กหญิงพิมพ์รพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ลดา
เด็กชายพีรวิชญ์

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๘ เด็กหญิงเพียงพอใจ

เด็กหญิงแพรบุศย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๐ เด็กหญิงภฤศมน
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๑ เด็กหญิงภวันรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๒ เด็กหญิงภัคธีมา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๓ เด็กหญิงภัควลัญชญ์

เด็กหญิงภัทรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๕ เด็กหญิงภัทรสมา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๖ เด็กหญิงภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๗ เด็กหญิงภิมลพร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๘ เด็กหญิงภิรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๙ เด็กชายภูดิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๐ เด็กชายภูมิพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๑ เด็กชายภูมิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๒ เด็กชายภูวศิษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๓ เด็กหญิงมณีกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๔ เด็กหญิงมิ่งกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๕ เด็กชายเมธาสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๕๔

สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๖ เด็กหญิงรมภ์ชยาทิพย์

เด็กหญิงรักนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๘ เด็กชายรังสิมันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๙ เด็กหญิงรัชนีกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๐ เด็กชายรัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๑ เด็กหญิงรุจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๒ เด็กหญิงเรณุกา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๓ เด็กชายวงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๔ เด็กชายวรภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๖๗

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศิริไพบูลย์
พุทธาประทีป
ดิษฐ์กระจันทร์
อัครเพ็ญพรรณ
อารยธรรมรัตน์
คุ้มพันธุ์
ศุภาพงษ์พันธ์
ศรีเหรา
เคนผาพงศ์
รวมเมฆ
อสัมภินพงศ์
อ่อนกลั่น
ขุนสวัสดิ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

ปทุมสูติ
รุ่งเรือง
ลอดทองศรี
พงศ์พันธ์ทัพพ์
ธรรมาวุฒิ
เพชรพูนพิพัฒน์
ภมรพล
ตั้งพัฒนาสมบุญ
ผิวนวล
เลิศลำรุ่งวิจิตร
สระทองพรม
ศรีษะเกตุ
หงษ์เวียงจันทร์
นาคะสุวรรณ
จันทร
คูศรีเทพประทาน
โกสุม
วัฒนพิทักษ์พงศ์
อินลุเพท
แสนหมื่น
ศรีสุพรรณ
แซ่ล้ิม

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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เด็กชายวสุธร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๖ เด็กชายวัจน์กร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๗ เด็กชายวิศว
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๘ เด็กชายวีรชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๙ เด็กหญิงศิริกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๐ เด็กชายศิริโชค
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๑ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๒ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๓ เด็กชายศุภลักษณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๔ เด็กหญิงสมัชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๕ เด็กหญิงสรัลยา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๖ เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๗ เด็กหญิงสิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๘ เด็กชายสิรวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๘๙ เด็กหญิงสิริกร
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๐ เด็กชายสุกฤษฎิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๑ เด็กหญิงสุชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๒ เด็กหญิงสุชานาถ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๓ เด็กหญิงสุธาสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๔ เด็กหญิงสุพิชฌาย์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๕ เด็กหญิงสุพิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๖ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๗ เด็กชายโสภณ
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๘ เด็กชายอดิศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๙๙ เด็กชายอนุศิษฏ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๐ เด็กชายอนุสรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๑ เด็กชายอภิมุข
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๒ เด็กชายอริยพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๕๙๗๕

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๓ เด็กหญิงอรุณกมลรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๔

เด็กหญิงอัจจิมา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๕ เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์

เด็กชายอัยย์ปวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๗ เด็กหญิงอาภัสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๘ เด็กหญิงอุรัสยา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๙ เด็กหญิงไอหนาว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๐๖

นามสกุล
จันทรศร
กอแก้ว
กลิ่นพุฒซ้อน
อาจคงหาญ
กสิกิจพาณิชย์
บุญเกตุ
สถาปตานนท์
อ่อนละออ
ช้อยเชื้อดี
แปลงไทยสงค์
สมบูรณ์
ไพรงาม
กิตติยานันท์
ลำเลิศ
กาญจนโกสุม
พวงพิลา
แยงเพชร
แก้วสระแสน
แสงเพชร
สืบบุก
ทับยาง
หนูเหล็ง
เอกวนิชชาญ
กิระสัทธานนท์
ใจแจ้ง
หทัยปติสุข
จักรแก้ว
จันทร์นาลาว
ชอบขยัน
มนัสวงษ์กาญจน์
ศรีบุญเพ็ง
เชวงภักดีเวทย์
มูลละออง
ศรีเฉลิม
คุณากรกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปรีดาวิทย์

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปรีดาวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๐

ชื่อ
เด็กชายกรวิชญ์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๑ เด็กหญิงกัญญาภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๐

เด็กชายฉลวย
เด็กชายชนะภพ
เด็กชายต่อตระกูล
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธนิศา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงพิมญาดา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภาณุภัทร
เด็กชายภูผา
เด็กชายมานะ
เด็กชายเมธี
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กชายวสันต์
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายสวิตต์
เด็กหญิงอภิญญา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๑ เด็กหญิงอิศราภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๔

เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอรุณ
เด็กชายกิตติพร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กหญิงจารุวัลย์
เด็กชายจิรภาส
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์

นามสกุล
อุดร
ผ่อนยา
บุญหนองโอ่ง
จำปาบัว
วงศ์ทะเล
นาควงษ์
ศรีศักดิ์ดา
อินทร์ศรี
ศิริพลับ
เอมอ้น
ศรีบุญเปา
เหมือนทองดี
กลิ่นโพธิ์
โพธิ์หิรัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพลับพลาไชย

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพลับพลาไชย

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพลับพลาไชย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพลับพลาไชย

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพลับพลาไชย

เซ็นสินชัย
โพธิ์เขียว

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพลับพลาไชย

แพลอย
ภุมรินทร์
ผิวพิมพ์ดี
หาญกล้า
เที่ยงทอง
นามสม
รักรุ่ง
ศรีถัน
แซ่แต้
นักร้อง
ปาละมะ
ทองกลิ้ง
ทีสังกา
ดิษฐวิบูลย์
เอี่ยมสีใส
ลีสุขสาม
เงินประโคน
เพ็งอำไพ
จันทร์หอม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพลับพลาไชย

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพลับพลาไชย
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องลม

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องลม
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดท่าพระยาจักร์
วัดท่าพระยาจักร์
วัดท่าพระยาจักร์
วัดท่าพระยาจักร์
วัดท่าพระยาจักร์
วัดท่าพระยาจักร์
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กชายพงศ์ปกรณ์
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายมาร์โค
เด็กชายรณพร
เด็กชายวรพงศ์
เด็กหญิงวิราวรรณ
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศุภสรณ์
เด็กหญิงสโรธร
เด็กหญิงสายธาร
เด็กชายสุกฤษฏิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๘

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๕๙ เด็กหญิงสุพิชญ์ณันท์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๗๙

เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงอนัฐชา
เด็กชายจารุกิตณิ์
เด็กชายนันทกร
เด็กชายเริญ
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายอาคม
เด็กหญิงซิน
เด็กหญิงวรรณา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงณัฏสิมา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงกชกรณ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธิดารัตน์

นามสกุล

เซี่ยงเจน
ลิ้มมั่ง
น่วมหอม
อรุณโชติ
ยำภะวา
ซุคคิ
อิ่มทรัพย์
จงใจรักษ์
บุญกล่อม
สุวรรณเวช
ลีสุขสาม
กุ่มแก้ว
สุขนิล
สำแดงเดช
พันตรี
หลำสุข
สุขใส
เพ็ชร์เว่า
เทเวลา
ทองน้อย
เพ็ชรผึ้ง
ยศวิชัย
หนาด
อุ่นเรือน
เส็งเจริญ
เต็มเปยม
ศรีวงศ์
พานนาค
สุขเกษม
ทรัพย์สวนแตง
เพลินสุข
หงษ์เวียงจันทร์
ปญญาทองคำ
อ่อนดี
ประนต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตาสาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก
๑๔/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก
๒๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก

๐๑/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ
๒๘/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ
๑๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ
๑๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดหนองตาสาม
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดคีรีเจริญผล
วัดคีรีเจริญผล
วัดโสภาวราราม
วัดโสภาวราราม
วัดโสภาวราราม
วัดโสภาวราราม
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๐

เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงผกามาส
เด็กหญิงฝนทอง
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวริล
เด็กชายวโรดม

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๑

สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๒ เด็กหญิงศรุตตาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๐๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๒

เด็กชายศุภสิน
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายกลวัตร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจันฐพร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนัทชา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๓ เด็กหญิงเบญญทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๔ เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๐๙

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายมโนชา
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กหญิงรัตธิฌา
เด็กหญิงวรัญญา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๐ เด็กหญิงสุกัญจน์ญา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๓

เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายกิตติกานต์
เด็กชายจิรศักดิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๔

เด็กหญิงจิราพร

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๒

นามสกุล
ขวัญเสน่ห์
บุรีงาม
ภู่โสภา
จ่าสะอาด
กลิ่นขจร
ชาวตาก้อง
แซ่คู
เม่นหรุ่ม
บาเปย
เหมือนแก้ว
เนียมหอม
ผิวนาคดี
มงคลโชค
แสงทองดี
เพชรดี
ชัยบิล
รูปสม
อ่อนละออ
สุกลีวนัด
ปองกัน
เส็งปาแดง
แจ้งสว่าง
เภาพันธ์
ขันโท
อินทร์สมบูรณ์
ละออ
วงษ์สกุลดี
ชาวเมืองกรุง
แซ่คู
จิตหนองสวง
แก้วศรีงาม
สกุลวรวัฒน์
กองม่วง
ยากลิ่นหอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดศรีสำราญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดหัวโพธิ์
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๕

เด็กชายณัฐฐากรณ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายตรีภูมิ
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนกาญจน์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงพิมญดา
เด็กชายภาสกร
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิงหา
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสุนทรี
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอรุณ
เด็กชายชวรัตน์
เด็กหญิงโขมพัตถ์
เด็กชายณดล
เด็กชายธนธรณ์
เด็กหญิงนิราภร
เด็กชายปาริวัตร
เด็กหญิงพิชชา
เด็กชายภควัฒญ์
เด็กชายณัฏฐพัชร์
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงพศิรา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงจิรานุช
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงพชรพร

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๓๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๔๙

นามสกุล
นักจะเข้
อ่อนดี
ม่วงคุ้ม
ม่วงศรี
ไตรทอง
เทพเพราะ
ชาวทำนา
คงอินทร์
แซ่พ้ัง
ทองเกษม
ทองดี
คำวิชา
รุ่งเรือง
พันวิเศษ
0
พุ่มพวง
สุภีกิจ
รักขยัน
ประจงการ
อิ่มสวัสดิ์
กรุทวงษ์
สุทธิรัมย์
ประกอบทรัพย์
เดชสันเทียะ
เมืองวงษ์
พุกเศรษฐี
ผาภูมิสุภร
เฉยดี
กรัดเพ็ชร
มณีแสง
ช่วยชูเชิด
รักขยัน
ฟุงฟู
ชาวอุทัย
พิมพ์สุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ขาด

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองชะอม
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดไผ่ขาด
วัดคลองชะอม
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๐

เด็กหญิงสุภัทรา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงปริยฉัตร
เด็กชายมงคลชัย

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๓

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๔ เด็กหญิงขวัญวิมนต์

เด็กชายจิระพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๖ เด็กหญิงศิรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๗ เด็กชายวรัญู
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๘ เด็กชายพฤกษา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๙ เด็กหญิงไพริน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๐ เด็กหญิงปาลิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๑ เด็กชายวชิร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๒ เด็กหญิงกชพรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๓ เด็กหญิงกรกนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๔ เด็กหญิงกรรณิการ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๕ เด็กชายกวีวัธน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๕๕

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๔

เด็กหญิงเขมภัสสร์
เด็กหญิงคนธรส
เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงชนิศา
เด็กชายชยากร
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายไชยาวัฒน์
เด็กหญิงญาณิกา
เด็กชายฐปนัท
เด็กชายฐานันด์
เด็กชายธันยากร
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กชายนำพุ

นามสกุล
เมืองวงษ์
มงคลพักตร์
สมจิตร
งามขำ
บุญกลม
คงใยแพทย์
คำฟู
ธิกุลวงษ์
ผลเนตร์
คำเสียงใส
เสือไพรงาม
ถาวงราม
ปนกวด
ปานดี
คงคาหลวง
ภูฆัง
แก้วสุนทร
บุญถนอม
การภักดี
คณทา
นพพากูล
คันชั่ง
โสมนัส
ลำพา
จิตตสิงห์
กาฬภักดี
หอมแก้ว
สมทรัพย์
หิ้นเตี้ยน
วงษ์สวด
มุขเสถียร
ธูปแจ้ง
ธรรมศร
นุของ
บุญเทพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านรางหางม้า
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางหางม้า

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดวสันตาราม
วัดวสันตาราม
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดไผ่ขวาง
วัดไผ่ขวาง
วัดหน่อสุวรรณ
วัดหน่อสุวรรณ
วัดหน่อสุวรรณ
วัดหน่อสุวรรณ
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายบัณฑิต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๖ เด็กชายบุญภวิษย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๗ เด็กหญิงปรียดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๘ เด็กหญิงปลิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๙ เด็กชายปวรปรัชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๐ เด็กหญิงปวันรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๑ เด็กหญิงปุณยนุช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๒ เด็กชายพิชุตม์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๓ เด็กชายมงคลชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๔ เด็กชายสวิตต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๕ เด็กชายอริญชัย

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๖

๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๘๕

สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๑๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๑๙

เจียมใจ
ปาสีเหล็ก
แซ่เล้า
นามพันธ์
ปรางจันทร์
ศรีสวัสดิ์
ยีชาปาทาน
แช่มช้อย
ทองคำ
นำทิพย์
แจ้งแสง
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วปาน
เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมแฟง
เด็กหญิงกนกอร องอาจ
เด็กชายกรเกล้า อยู่สวัสดิ์
เด็กชายกรภัทร กาฬษร
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีงาม
เด็กชายกรินทร์ งามเสงี่ยม
เด็กชายกฤตเมธ ไกรเนียม
เด็กชายกฤษณกันต์ หอมกลิ่น
เด็กหญิงกวิตา อินโต
เด็กหญิงกัญชพร ศรีสวัสดิ์
เด็กหญิงกัญญ์จิรา สะราคำ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจนการขาย
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เวทยานนท์
เด็กชายกาจพนธ์ ภูผา
เด็กหญิงกาญวดี อุ่นตาดี
เด็กชายกิติศักดิ์ คลังสมบัติ
เด็กหญิงกุลธิดา จั่นศรี
เด็กชายขจรศักดิ์ อิงคะวะระ
เด็กหญิงขวัญจิรา พิพิธ
เด็กหญิงขวัญชนก บากอง
เด็กหญิงขวัญวรินทร์ คงคาหลวง
เด็กหญิงคคนัมภรณ์ บากอง
เด็กชายคนึง
แต่งทรง

เกิด

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๘ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจักรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๑ เด็กหญิงจันทิมา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๒ เด็กชายจิรกิตติ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๓ เด็กชายจิรวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๔ เด็กหญิงจีรนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๕ เด็กหญิงเจนลดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๖ เด็กหญิงชฎาวีร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๗ เด็กหญิงชนัญชิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๘ เด็กหญิงชนัญชิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๙ เด็กหญิงชนากานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๐ เด็กชายชัยณรงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๑ เด็กชายชาญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๒ เด็กชายญาณาธร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๓ เด็กชายณฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๔ เด็กชายณภัทรภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๕ เด็กหญิงณัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๖ เด็กหญิงณัฏฐิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๗ เด็กหญิงณัฐกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๘ เด็กชายณัฐพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๓๙ เด็กชายณัฐภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๐ เด็กหญิงณัฐรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๑ เด็กชายเตวิช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๒ เด็กชายทักษ์ดนัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๓ เด็กชายทินกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๔ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๕ เด็กชายธนโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๖ เด็กชายธนโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๗ เด็กชายธนดล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๘ เด็กชายธนธรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๔๙ เด็กหญิงธนภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๐ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๑ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๒ เด็กหญิงธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๓ เด็กชายธนาธิป
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๔ เด็กชายธนาพิสุทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๒๐

นามสกุล
มุกเสถียร
พุกทิศา
เทพพิทักษ์
ใจกล้า
เพชรสุดใจ
ทัศเกษร
ชมชื่น
คำแพง
จุฑารัตน์
ประมงคล
กาฬภักดี
คชชาญ
หนูวรรณะ
กลิ่นสะโก
คงกล้า
ศิลปรัตน์
หอมสุข
แปนสุวรรณ
เขตกร
เงินงาม
อิศรเดช
สีตลกาญจน์
ทองคำ
โพธิ์อุดม
มาสมเจริญสุข
กาฬภักดี
จำปาเรือง
ชาน้อย
ช้างโต
พิริยกิจโกศล
เจริญยิ่ง
ศรีเดช
สุขทวี
อินโต
แซ่ล้ี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๙ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธมนณัฏฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๖ เด็กชายธิติพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๗ เด็กหญิงธีรตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๘ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๙ เด็กหญิงนงนภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๐ เด็กชายนนท์กานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๕๕

สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๑ เด็กหญิงนภัทสวรรณ

นามสกุล

โพธิ์สุวรรณ
แจ้งแสง
รายะรุจิ
มณีวงษ์
ปนทวงษ์
กาฬภักดี
ปนทอง
กาฬภักดี
มะลิทอง
วงษ์สุวรรณ
อินทรโก
ศรีเหรา
แก้วศรีโพธิ์

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

เด็กหญิงนภัสรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๓ เด็กหญิงนภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๔ เด็กหญิงนภาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๕ เด็กชายนราวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๖ เด็กชายนฤดล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๗ เด็กหญิงนัทธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๘ เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๙ เด็กหญิงนิรมล
ศรียอดแส
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๐ เด็กหญิงนุชประวีณ์ ตาลสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๑ เด็กชายบุญยากร คงสนธิ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๒ เด็กหญิงบุณฑริกา คล้ายสินธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๓ เด็กหญิงเบญญาภา เมณเสน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๔ เด็กหญิงปพิชญา สิงห์ครุป
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๕ เด็กชายปรวิชญ์ อ่อมรัศมี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๖ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ วงษ์ดี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๗ เด็กหญิงปริยากร ศรีตุ่งหอม
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๘ เด็กหญิงปริยาภัทร ชมชื่น
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๗๙ เด็กหญิงปารมี
พันธุ์ผ้ึง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๐ เด็กชายปารเมศ ทาแปง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๑ เด็กหญิงปาลิตา มากระจันทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๒ เด็กหญิงเปมิกา หิรัญวงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๓ เด็กชายพงศธร
ชำนาญกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๔ เด็กชายพงศธร
พรายแขวง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๕ เด็กชายพงศพัศ วันทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๖ เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่เล้า
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๗ เด็กหญิงพรรณปวีณ์ ทวีสุวรรณไกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๘ เด็กหญิงพฤษา
ทรัพย์พันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๘๙ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ อัศจรรย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๖๒

เกิด

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๑ เด็กหญิงพัชราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๒ เด็กหญิงพัชรี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๓ เด็กชายพัฒนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๔ เด็กหญิงพิชชาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๕ เด็กหญิงพิชญาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๖ เด็กหญิงพิชฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๗ เด็กหญิงพิมชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๘ เด็กหญิงพิมพ์นารา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๙ เด็กชายพิรภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๐ เด็กชายพีรดนย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๑ เด็กหญิงพีรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๒ เด็กชายพีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๒๙๐

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๓ เด็กหญิงเพชรวรินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๗

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กชายภัสดา
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายเมธา
เด็กชายยศกร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัตนาสิริ
เด็กหญิงรัศมิทา
เด็กหญิงรุ้งทิวา
เด็กหญิงลลนา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวทัญู

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๘ เด็กหญิงวรรณทกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๔

เด็กหญิงวรรณธนา
เด็กหญิงวรฤทัย
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวริยา
เด็กหญิงวริศรา

นามสกุล

สิงห์ใจชื่น
เปยมสิน
อินโต
กาฬภักดี
คล้ายศรี
พุ่มพุก
เตียวเจริญกิจ
อยู่สบาย
จันทร์คงสุวรรณ
เย็นสนิท
นิสสัยดี
เต่าทอง
โพธิ์ไทรย์
ราตรี
ภูฆัง
ชูจันทร์
สะราคำ
ยาสุวรรณ
นาคทองอินทร์
มะหานิล
ศรีนำเงิน
มะกาว
เพ็ชรแก้วทอง
ศิลปหัสดี
ปานสุวรรณ
เขรัมย์
จันทร์จุ้ย
เพชรทองคำ
สอนกระโทก
อู่อรุณ
สะอาดเอี่ยม
ฤกษ์ดี
เวสณุวรรธนะ
จันทร์ศิรินุสรณ์
พวงสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๕

เด็กหญิงวิกันดา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายวิศวะ
เด็กหญิงศศิประภา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

เด็กชายสุกฤษฎิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๒ เด็กชายสุขสันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๓ เด็กหญิงสุจิตราภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๔ เด็กหญิงสุจินันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๕ เด็กหญิงสุชัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๖ เด็กหญิงสุชาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๗ เด็กชายสุเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๘ เด็กหญิงสุมินตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๙ เด็กหญิงโสภิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๐ เด็กชายอติวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๑ เด็กหญิงอนงค์นาถ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๒ เด็กชายอนุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๓ เด็กหญิงอมรรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๔ เด็กหญิงอริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๕ เด็กหญิงอริสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๖ เด็กชายอัคนีย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๗ เด็กชายอัครพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๘ เด็กหญิงอัญชสา

เนื่องนา
บุญธรรม
คงแสงงาม
รถมณี
พูลสวัสดิ์
ปานสมสวย
อารีราษฎร์
บัวคลี่
อินทร์ศรี
ส้มฉุน
พลยุทธ
ทีปะลา
ไชย์ธำรงค์ธาดา
ปานดำ
สะราคำ
รินรัมย์
แตงทอง
แสงทองดี
ขำวงษ์
สาทอง
ศรีวิเชียร
เรือนทอง
พุ่มจำปา
ดาหนองโดก
นำทิพย์
บาเปย
พงษ์สระพัง
พึ่งพา
วรรณวงษ์
เทพบุตร
ชัยศิรินทร์
นิ่มสุนทร
ไพลสน
พงศ์เรืองฤทธิ์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๕๙ เด็กหญิงอัญญารัตน์

แย้มวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๘

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๒๙ เด็กหญิงศศิมาภรณ์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๓๙

เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศิวะกร
เด็กหญิงศิวาภรณ์
เด็กชายศุภกฤฏ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กชายสิทธิ์พสุ
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสิริกัญญา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๐ เด็กหญิงสิริธารทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๔๑

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอาทิตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๑ เด็กชายอิทธิพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๒ เด็กหญิงอินทิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๓ เด็กหญิงกรชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๔ เด็กหญิงกรชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๕ เด็กชายกฤชนะพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๖ เด็กชายกฤษณะ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๗ เด็กชายกฤษดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๘ เด็กชายกวิน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๙ เด็กชายก้องเกียรติ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๐ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๒ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๓ เด็กชายกันต์ศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๖๐

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๗๙

เด็กหญิงกัลยดา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงการะเกด
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายครรชิต
เด็กชายจตุรโชติ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๐ เด็กหญิงจันทกานต์

เด็กหญิงจารีรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๒ เด็กชายจิรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๓ เด็กหญิงจิราพัชร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๔ เด็กชายจีรกฤดิ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๕ เด็กหญิงชญานิน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๖ เด็กหญิงชณิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๗ เด็กหญิงชนากานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๘ เด็กหญิงชนิศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๙ เด็กหญิงชาลิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๐ เด็กหญิงญาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๑ เด็กหญิงฐกลรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๒ เด็กชายฐิติพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๓ เด็กหญิงฐิติรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๔ เด็กชายณกรธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๘๑

นามสกุล
โคกสูง
ดิษฐประพันธ์
ปานทอง
แตงโสภา
ปานสุวรรณ
ไขสอาด
ธัญญเจริญ
ปานดี
บาลนคร
วันทอง
โพธิ์ทองคำ
กันเกตุ
ภูฆัง
อ่อนสมบูรณ์
มะนาวหวาน
ขวาละคร
สะราคำ
ยอดเลี่ยน
มีจันทอง
ธรรมประเสริฐ
ชูทอง
ใบบัว
เพ็ชรทอง
มามีสุข
เจริญสุข
เกตุแก้ว
เพ็ญสุข
บรรจงพินิจ
บุญมาก
พวงดอกไม้
คชมนต์
สวัสดี
เกิดใจดี
พิมพขันธ์
ศิษย์ครองวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๕

เด็กชายณภัทร
เด็กชายณภัสกร
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายณัฐเศรษฐ
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงดวงดี
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายทฤฒมน
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายธณภณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพัทย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนัตถ์

คงสมพงษ์
วุฒิทรัพย์เจริญ
ภูฆัง
สอาดเอี่ยม
พงษ์เหล่าขำ
ธรรมเจริญ
เสาวรส
ดวงจินดา
กาฬภักดี
บุญมา
เกษรา
เวียงเหล็ก
พิมพขันธ์
แสนวงษ์
ทองพขันธ์
พูลเพิ่ม
นุ่มเนียม
วงษ์สุวรรณ
แผนสมบูรณ์
นาโพธิ์
พิพัฒน์นรเศรษฐ์
สังข์ทอง
ชูสิทธิ์
ปางทอง
คงเพ็ชร์
กาฬภักดี
เกษประทุม
พรมทอง
แซ่ล้ี
รักษาธิการ
มุ้ยแก้ว
ศรีวรรณ์
วราทรัพย์ธนิน
นาคเรือง
กูลหนู

สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๓๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๖ เด็กหญิงธนันทน์ญา

เด็กหญิงธมลทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๘ เด็กชายธรีกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๙ เด็กชายธัชชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๐ เด็กหญิงธาริดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๑ เด็กหญิงธิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๓ เด็กชายธีรดนย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๔ เด็กชายธีรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๕ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๖ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๗ เด็กชายธีร์รัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๘ เด็กชายนพรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๒๙ เด็กหญิงนวพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๑๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนวรัตน์ มะลิรัมย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๑ เด็กหญิงนันทิกานต์ นิ่มอนันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๒ เด็กชายบรายอัน โหล่ว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ แสนคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญยะสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๕ เด็กหญิงประภัสสร เชิดฉาย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๖ เด็กชายปรัตถกร ผลเลิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๗ เด็กชายปราโมทย์ สะราคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๘ เด็กชายปญญาวุธ อุทาพรม
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๙ เด็กหญิงปณฑารีย์ แตงทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๐ เด็กหญิงปาณกวิน คูณทวีเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๑ เด็กหญิงปยนุช
เชิงชั้น
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๒ เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ร่มโพธิ์ชี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๓ เด็กหญิงปุญญิศา นำแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๔ เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร ศรีแพรศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๕ เด็กชายเปรมกิตติ์ จันทร์ลอย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๖ เด็กหญิงผุสดี
จันทร์คงสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๗ เด็กชายพนธกร ว่องประเสริฐชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๘ เด็กหญิงพรนัชชา ศรีสมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๔๙ เด็กชายพรมงคล ซื่อตรง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๐ เด็กชายพัชรพงษ์ ภาณุธำรง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๑ เด็กชายพัชรพล คำไทรแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๒ เด็กหญิงพัฒน์ลดา ปวนหลำ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๓ เด็กหญิงพัทธวรรณ นาคกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๔ เด็กชายพัสกร
ตั้งธงชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๕ เด็กชายพายุ
พานทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๖ เด็กหญิงพิชญาภา นิสสัยดี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๗ เด็กหญิงพิมพ์มาดา เอื้อจันทรัตร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๘ เด็กหญิงพิมมาดา โอฬาระวัตร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๕๙ เด็กหญิงพิมลพรรณ เตปง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๐ เด็กหญิงพิมลวรรณ สงขาว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๑ เด็กชายพิสิษฐ์
วิชัยวงษ์วัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๒ เด็กชายพีรภาส ไพรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๓ เด็กชายพีรวิชญ์ จอมพลเขียว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๔ เด็กหญิงเพชรรดา แก่นคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๓๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๕

เด็กหญิงภัชราพร
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงภัทรดา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงภัทรวดี

สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๖๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๐ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

เด็กหญิงภัทราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๒ เด็กชายภานุวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๓ เด็กหญิงภูริชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๔ เด็กชายมนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๕ เด็กหญิงมาริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๖ เด็กชายยศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๗ เด็กชายยศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๘ เด็กชายรติพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๙ เด็กชายวรปรัชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๐ เด็กหญิงวรพิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๑ เด็กหญิงวรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๒ เด็กหญิงวรัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๓ เด็กหญิงวาสนา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๔ เด็กหญิงวิธาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๕ เด็กชายวุฒิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๖ เด็กชายศักดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๗ เด็กชายศุกล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๘ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๘๙ เด็กชายสหชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๐ เด็กชายสิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๑ เด็กหญิงสิริพัดชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๒ เด็กหญิงสิริรัตน์ชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๓ เด็กหญิงสุธาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๗๑

สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๔ เด็กหญิงสุพพัตราจิรวงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๔๙๙

เด็กชายอชิระ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิภู
เด็กหญิงอลิสา

นามสกุล
แสงนิลแจ่ม
เตียวเจริญกิจ
พงศ์ศุภศิลป
ดาวลาย
ดาหนองโดก
สำเภาทอง
แปนพันธุ์
เอี่ยมสะอาด
มั่นคง
ธรรมวรรณ
ปนวิเศษ
ช้างโต
ดอกไม้แก้ว
อรุณชัย
แตงทอง
แย้มทับ
มณีอินทร์
สารสุวรรณ
ทองไพรวรรณ
สุขมาก
สิงห์สม
ศรีทอง
จีนกลั่น
สุขสมศรี
ตั้งธงชัย
โพธิ์พจนภิญโญ
พ่วงเครือ
พ่วงเครือ
กุญชรกิตติคุณ
ฉิมเพ็ชร
ภูฆัง
อินทร์น้อย
รัสมี
ศรีลาวุธ
แก้วบัวดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
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เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๐ เด็กชายอัจฉริยวุฒิ

เด็กหญิงไอรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๒ เด็กหญิงดารานี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๑

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๓ เด็กหญิงเบญญทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๐

เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายวรเวทย์
เด็กชายกิตติพัธ
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายธนารัตน์
เด็กชายธวัฒน์
เด็กชายธัชชัย
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธีรัตน์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๑ เด็กหญิงฟาประกาย

เด็กชายสมศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๓ เด็กชายเจษฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๔ เด็กชายฐิรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๕ เด็กหญิงธีวสุ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๖ เด็กชายปฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๗ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๘ เด็กหญิงพัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๙ เด็กหญิงรุจิรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๐ เด็กหญิงวาสนา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๑ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๒ เด็กหญิงศิริกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๓ เด็กชายรัฐภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๔ เด็กชายสันติภาพ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๒๒

นามสกุล
โฉมงาม
ไหวไว
ดีเสมอ
สุวรรณโต
เสือมี
สมาลาวงค์
ทรัพย์แก้ว
เสือนุ้ย
เฉยดิษฐ์
กิจทชล
โพพันฑูรย์
โชระเวก
นำทิพย์
สะราคำ
อ่อนละออ
หงษ์เวียงจันทร์
กาฬภักดี
กาฬภักดี
กาฬภักดี
บุบผาแช่ม
วงษ์นาคเพ็ชร
ทองสุวรรณ
ทุ่มเกตุ
อินทอง
แก้วกำเหนิด
อินทนันท์
ใจบุญ
สะราคำ
จันทร
กาฬภักดี
ปอมคำ
อยู่สุข
ธัญญเจริญ
จันทร์เผือก
ธรรมจะดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนประดู่

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนประดู่

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาว

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดดอนประดู่
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดบ้านกกจาน
วัดวังยาว
วัดวังยาว
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นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายระพีพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๖ เด็กหญิงกรชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๗ เด็กชายแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๘ เด็กชายคเณศ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๙ เด็กหญิงณัจฉริยา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๐ เด็กหญิงณัฎฐ์นรี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๑ เด็กชายณัฐชนน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๒ เด็กหญิงธนัชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๓ เด็กหญิงธนัชพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๔ เด็กหญิงนิชชาวัลย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๕ เด็กหญิงพิยดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๖ เด็กหญิงเพชรรดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๗ เด็กหญิงมาริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๘ เด็กหญิงรินลดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๔๙ เด็กหญิงลักษมี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๐ เด็กหญิงลิณราญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๑ เด็กหญิงสุ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๒ เด็กหญิงสุชาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๓ เด็กชายสุริยะ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๔ เด็กชายพิริยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๕ เด็กหญิงสุปรียา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๖ เด็กชายจิรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๗ เด็กหญิงทิพวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๘ เด็กหญิงนันทพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๕๙ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๐ เด็กชายศิลปสรุจ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๑ เด็กชายศุภกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๒ เด็กชายสุพศิน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๓ เด็กหญิงกนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๔ เด็กหญิงกรกมล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๕ เด็กหญิงกรรณิการ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๖ เด็กหญิงกวินธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๗ เด็กชายกันณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๘ เด็กชายกิตติศักดิ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาว

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๖๙

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๓๕

นิลาพันธุ
ชุยแป
พานทอง
ทีปลา
สุกรรณ์
จีนสุขแสง
นุเจิ้น
อุ่นยิ่งเจริญ
แสนชู
สินทร
ปอมคำ
พิมพขันธ์
ปาสวนสัก
โฉมตระการ
ทานาค
คำวัดไทร
ปานทอง
สุขคง
พลมนตรี
ฤกษ์ชนะ
สุวรรณมุข
ทองนวล
แย้มวงษ์
จันทร์กระจ่าง
วอนิล
นาคคำพันธ์
กองสุขถาวร
พิมพ์สวัสดิ์
เปรมทอง
ขำขม
เข็มทอง
ใจเย็น
คลาดโรค
เหมือดอดทน
เด็กชายกุลวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์

เกิด

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาว

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว

๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังยาว
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาว

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดวังยาว
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
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สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๐

เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงจันทรรัตน์
เด็กชายจิรฐา
เด็กหญิงชยุตา
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายไชยภัทร
เด็กหญิงญาณิพันธุ์
เด็กหญิงณฐกรณ์
เด็กหญิงณรัญญา
เด็กชายณัฐกมล
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐราภา
เด็กหญิงดาวิกา
เด็กชายตุลา
เด็กชายเทพา
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนัชชัย
เด็กชายธัญท์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธัญวัฒน์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายธีรวัตร
เด็กหญิงนภสร

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๔

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๕ เด็กหญิงเบญญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๖

เด็กหญิงปยุตา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๗ เด็กหญิงปริมญาดา

เด็กหญิงปวริศา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๙ เด็กหญิงปวีณอร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๐ เด็กหญิงปทมพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๑ เด็กหญิงปุญญิศา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๒ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๕๙๘

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๓ เด็กหญิงพรพิมลตรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๔

เด็กชายพลทภพ

นามสกุล
วงษ์สุวรรณ
หงษ์พันธ์
ประเสริฐ
ทวนทอง
กล้าหาญ
อรุณฉาย
สิทธิศักดิ์ดำรง
ศรีมาท
แสงอินทร์
แสงอินทร์
จันทร์ศรี
ชูช่ืน
บุตรศรีขาว
แจ้งอารมณ์
เฟองอาวรณ์
รักสนิท
ปานนุ้ย
นุชประไพ
เจ็ดกริช
สุภาถิน
ผิวแดง
ขวัญดี
รุ่งแจ้ง
กล้าหาญ
รูปสูง
มะลิทอง
อุยสกุล
มณีแสง
ม่วงศรี
ปนงาม
ทวีแสง
คงกะพันธ์
ท้าวลา
กรรณสังข์
วงษ์ฤทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๕ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๓๙

เด็กชายรุจิชัย
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวณัชรี
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวราภัทร์
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสุพัฒน์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายสุภกิณห์
เด็กหญิงสุรธิดา
เด็กหญิงแสงระวีร์
เด็กชายอธิณัฏฐ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอัครรินทร์
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงอิงอร
เด็กหญิงอุไรวรรณ
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงณัชกมล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพลพัฒณ์
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงอัจฉริยา

นามสกุล
แก้วแสง
เข็มเพชร
ทรัพย์เฉลิม
โพธิ์พันธุ์
ศรีนวล
อุดมผล
วงษ์บุญมา
พลายระหาร
น้อยพินิจ
ติดเคียง
เรืองศรี
จันทร
อภิพัฒน์ชัย
ตันติคเชนกุล
บุญวิจิตร
ภิรมย์
ทัสสา
เมฆนุภาดล
เกิดศิริ
แจ่มดอนไพร
กล่อมนางนอน
คุณฑี
อุปละ
แก้วภมร
วงนุริน
ใจตรง
นาคต้อย
มูลระหัด
เจนโกศล
วงษ์ทองดี
แจ่มสงค์
เดชรุ่ง
นิตแสวง
ใยบุญมี
นิลโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดศรีเฉลิมเขต

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๐ / ๒๐๖
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกมลชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๑ เด็กชายกมลวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๒ เด็กหญิงกวินธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๓ เด็กหญิงกันติชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๔ เด็กหญิงกันติยา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๕ เด็กหญิงกัลยรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๖ เด็กชายขจรยศ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๗ เด็กหญิงจิราพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๘ เด็กหญิงชนากานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๙ เด็กชายชลกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๐ เด็กชายชลธี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๑ เด็กหญิงชัญญานุช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๒ เด็กชายญาณวุฒิ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๓ เด็กชายณัฐนนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๔๐

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๔ เด็กหญิงณัฐนริณทร์

เด็กหญิงณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๖ เด็กชายณัฐภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๗ เด็กชายตฤณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๘ เด็กชายเตชิต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๙ เด็กชายเตชินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๐ เด็กชายถิรธนา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๑ เด็กชายถึงพร้อม
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๒ เด็กหญิงทัศนีย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๓ เด็กชายธนโชติ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๔ เด็กชายธนพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๕ เด็กชายธนิน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๖ เด็กชายธราเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๗ เด็กชายธีรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๘ เด็กหญิงนริศรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๖๙ เด็กชายนิติภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๐ เด็กหญิงนิธินันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๑ เด็กหญิงปทิตตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๒ เด็กชายปณณทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๓ เด็กหญิงพัชรพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๔ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๕๕

นามสกุล
อมฤตชาติ
ศรีเชียง
เรืองขจร
แสงศรี
แสงศรี
มิจะต๊ะ
เหล่าน้อย
หอมสุวรรณ
ล้วนเนตรเงิน
แสนแก้ว
ฉิมวัย
วงษ์นามใหม่
นวลละออง
นาคลำภา
โพธิ์พันธ์
เหล่ากิจธนธร
นิลโท
ตรีสุวรรณ์
เพชรชื่นสกุล
คู่บุญประเสริฐ
จงเพิ่มวัฒนะผล
ทองนุ่น
คงดี
แซ่ล้ี
สุวรรณจักร์
วาณิชย์สกุลพงศ์
เขียวหวาน
อินรอดวงศ์
เลาวิชุวกรนุกูล
ทองภูมิ
อินทร์หลวงดี
รื่นบุตร
ฟาเฟองวิทยากุล
พิมพิรัตน์
เหลืองวรคุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๗๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๖๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิชชาพร กลำคลองตัน
เด็กชายภัคศรัณย์ แซ่โค้ว
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แย้มสำรวล
เด็กชายรวิโรจน์ ใยบุญมี
เด็กชายรัชชานนท์ แฉ่งสงวน
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขันทอง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อดทน
เด็กชายศุทธิกร ใจกล้า
เด็กหญิงศุภัชญา ตันวัฒนเสรี
เด็กหญิงศุภิสรา อรุณแสงศิลป
เด็กหญิงสาธิตา สายทอง
เด็กหญิงสุภิสรา ฤทธิ์หิรัญ
เด็กชายอภิเศรษฐ์ เพ็งอ้น
เด็กหญิงจณิสตา สว่างศรี
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แปนสุวรรณ
เด็กชายณัฐฐาพล สว่างศรี
เด็กชายณัฐพล สว่างศรี
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์สุวรรณ
เด็กหญิงบัญชิตา ตรงดี
เด็กชายพงศกร ตรงดี
เด็กหญิงพรลภัส พูลทวี
เด็กหญิงพิชญาภัค อุบล
เด็กหญิงยศวดี เขาแก้ว
เด็กชายรุจิกร
หมวดผา
เด็กชายวีระพล ปานสุวรรณ
เด็กหญิงศศิสุนันท์ ปานสุวรรณ
เด็กชายอนุภัทร ภูสุวรรณ
เด็กหญิงตีต้ี
เด็กชายสิรภพ ช่องทอง
เด็กชายจุลสิทธิ์ สว่างศรี
เด็กหญิงปรายรุ้ง สุขสวัสดิ์
เด็กหญิงปวริศา สอนท่าโก
เด็กหญิงสุจิรา สังข์มณี
เด็กหญิงอาทิติกานต์ พูนสบาย
เด็กชายกฤตภัทร์ ปรึกษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองไผ่

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองไผ่

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองไผ่
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดศรีเฉลิมเขต
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดหนองสังข์ทอง
วัดสระเตย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกิตติชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๑ เด็กชายคณิศร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๒ เด็กชายจักรพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๓ เด็กหญิงเจติยา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๔ เด็กชายชนะพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๕ เด็กหญิงชนิกา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๖ เด็กหญิงญาณภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๗ เด็กหญิงฐาปนัดดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๘ เด็กหญิงณัฐพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๙ เด็กหญิงณิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๐ เด็กชายธาวิต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๑ เด็กชายธีรพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๒ เด็กชายธีรศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๑๐

เด็กหญิงนันทภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๔ เด็กหญิงบุลจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๕ เด็กหญิงพรนิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๖ เด็กชายลัญฉกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๗ เด็กหญิงวรรณษา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๘ เด็กชายวรวิช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๙ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๐ เด็กหญิงสุภัสสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๑ เด็กหญิงหทัยรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๒ เด็กชายอนุพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๓ เด็กชายอนุรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๔ เด็กหญิงอัปสร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๕ เด็กชายอำนาจ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๖ เด็กหญิงอุมาวสี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๗ เด็กหญิงกรชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๘ เด็กชายกิตลภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๓๙ เด็กชายกิติพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๒๓

สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๐ เด็กหญิงกุมภาพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๔

เด็กชายจารุกิตติ์
เด็กชายชนาภัทร
เด็กหญิงณวรา
เด็กหญิงดวงกมล

นามสกุล
ทองคำ
แตงทอง
แสนสงค์
โยงปาง
พิมพขันธ์
พิศวงค์
สิทธานตกุล
แย้มไสว
มหาพล
บุญเลิศ
วงศ์งาม
คชอินทร์
ทองทา
ผึ้งงาม
ธัญญเจริญ
ทองชาติ
แก้วเรือง
ศรีนวล
สะราคำ
อินทร์จ้อย
ชูวงษ์
ภู่เหมา
อินทิทัน
วงแทน
สนสนิท
ปานเพ็ชร
อัตโถ
จันทร์เสวก
เข็มเพ็ชร์
ฤทธิ์เดช
ลบหนองบัว
ธัญญเจริญ
อัตโถ
มาโยธา
ภูมิแกดำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
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เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๖ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๗ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๘ เด็กชายธนากร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๙ เด็กชายนครินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๐ เด็กหญิงนฏกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๑ เด็กหญิงนฤมล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๒ เด็กหญิงนารีรักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๓ เด็กหญิงนิสากร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๔ เด็กชายปฎิภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๕ เด็กหญิงปารมี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๖ เด็กหญิงปุลินนาถ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๗ เด็กหญิงผาสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๘ เด็กชายพัสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๕๙ เด็กชายภากร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๐ เด็กชายวราเมธ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๑ เด็กชายวัฒนกิจ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๒ เด็กชายสัจวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๓ เด็กหญิงสุกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๔ เด็กชายธีรวงค์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๕ เด็กชายอัคคเดช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๖ เด็กชายชยดล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๗ เด็กชายไชยพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๘ เด็กหญิงดารารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๖๙ เด็กชายนวัตกรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๐ เด็กหญิงพันธุ์ธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๑ เด็กหญิงธันยพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๒ เด็กหญิงปรียดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๓ เด็กหญิงจารุภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๔ เด็กหญิงสิรินดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๕ เด็กหญิงกานต์ธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๖ เด็กชายกิตติธัช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๗ เด็กชายครองฟา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๘ เด็กหญิงชนิษฐา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๗๙ เด็กชายฐณวรรต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๔๕

นามสกุล
เจตนเสน
กาฬภักดี
หอมกระจุย
พิมพ์ใหญ่
โพธิ์ทองคำ
เข็มเพ็ชร
ม่วงศิริ
แตงทอง
แก้วสุวรรณ
แก้วเรือง
พรสุรัตน์
มีแก้ว
สังข์ชัย
ธัญญเจริญ
รุ่งเรือง
สะราคำ
จันทร์ไทย
อินสว่าง
นิลสีอ่อน
อัตโถ
สว่างปญญา
ชาวโพธิ์เอน
เอื้อทวีชัยกวิน
รังษีบุตร
อ่วมมั่น
พิมพ์พระขันต์
จีนกระจัน
แก้วจันทร
มะณีวงษ์
ลาภเสนา
นำเพชร
ภาณุรักษ์
ไพเราะห์
หอมจันทร์
สุขเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระเตย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระเตย
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดสระเตย
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองห้าง
วัดหนองห้าง
วัดหนองห้าง
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๗๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณัฐวุฒิ คงกษัตริย์
เด็กชายธีรภัทร จุมพิศ
เด็กหญิงปาณปวีณ์ สอาดเอี่ยม
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน ปทุมานนท์
เด็กชายพีระพัฒน์ นาคยศ
เด็กหญิงวริศรา ชูวงษ์
เด็กหญิงวลัยขวัญ ไวไธสง
เด็กชายวิรุฬห์ พัดผล
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับทองดี
เด็กหญิงพรนัชชา ศิลาดี
เด็กหญิงอโณทัย ดิษฐกระจันทร์
เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์เทียมฟา
เด็กชายณัฐนนท์ เรียงเลข
เด็กหญิงปุณยาพร อำนาคิน
เด็กหญิงอัญชิสา ประทุมสูตร
เด็กหญิงกัญชพร พวงทอง
เด็กหญิงขวัญวริน ภู่จักษ์นิล
เด็กหญิงจันทิมา ผิวจันทร์เลิศ
เด็กชายชัยสิทธิ์ สระบุรี
เด็กชายเตวิทร์ ทรัพย์ประมูล
เด็กหญิงปรียาภัทร นักจะเข้
เด็กหญิงปณฑิกา ประกอบธรรม
เด็กหญิงภาณุมาส บานเย็น
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ชูสวยงาม
เด็กหญิงเบญญาภา อาจคงหาญ
เด็กชายธนภัทร แก้วคง
เด็กชายธนภัทร เสียพลี
เด็กหญิงนฤมล ทองคำ
เด็กหญิงเบญญาภา กลิ่นเกษร
เด็กชายพีรวิชญ์ ปานดำ
เด็กชายภัทรพล ชีนะ
เด็กหญิงภัทราพร ศิริวงค์
เด็กชายภูรุจ
พรวรชัย
เด็กชายวัชรพล ใจเก่งดี
เด็กชายสิงหราช สารสาริน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดเทพคีรีวงศาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๕ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายเนรมิต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๖ เด็กหญิงจิรภิญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๗ เด็กหญิงปณิสรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๘ เด็กชายวีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๙ เด็กชายสรัญชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๐ เด็กหญิงสุนิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๑ เด็กชายมนต์มนัส
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๑๕

สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๒ เด็กหญิงอุบลวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๓ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์

เด็กหญิงณิชาภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๕ เด็กชายทิวัตถ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๖ เด็กหญิงนันทนัช
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๗ เด็กชายภูวิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๘ เด็กหญิงอมลณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๙ เด็กชายอรัญชกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๐ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๑ เด็กหญิงกรรณิการ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๒ เด็กหญิงกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๓ เด็กหญิงกัลยกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๔ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๕ เด็กชายบูญรอด
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๖ เด็กหญิงพิชญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๗ เด็กชายพีระวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๘ เด็กชายรังสรรค์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๓๙ เด็กชายวัฒนศิลป
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๐ เด็กหญิงสุธาสินี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๑ เด็กชายอดิศร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๒ เด็กชายเอกสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๓ เด็กชายพงศกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๔ เด็กชายณัฐนันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๕ เด็กชายพงศธร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๖ เด็กชายกฤตภาส
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๗ เด็กชายปรีชาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๘ เด็กชายวีรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๔๙ เด็กชายอภิวิชญ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๒๔

นามสกุล
ศรีจันทร์อ่อน
ยังประเสริฐ
เปรมปรีดา
กฤษณานนท์
อุณหัง
ปนแก้ว
เสือพุก
เพชรสีจา
เพียรเสร็จ
หลักเพชร
สระทองแซว
เลี่ยมใจดี
ประเสริฐผล
นาถาดทอง
เชื้อเพชร
พรประเสริฐ
ทับทิมสุข
สุวรรณช้าง
อุ่มน้อย
ประทุมสูตร
กล่อมดี
ทองพิกุล
จ้อยศรีเกตุ
ขุมขัง
ภู่ระหงษ์
สิงห์สวัสดิ์
สงัดรัมย์
โง่นสูงเนิน
ตามสมัย
โง่นสูงเนิน
พันธ์ทองดี
กิ่งทอง
จันทร์หอม
ยันยงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางยี่แส
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยางยี่แส

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยางยี่แส
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางยี่แส

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางยี่แส
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยางยี่แส
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางยี่แส
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางยี่แส

สังกัดวัด

วัดโพธิ์เงิน
วัดโพธิ์เงิน
วัดโพธิ์เงิน
วัดโพธิ์เงิน
วัดโพธิ์เงิน
วัดโพธิ์เงิน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดกลางบ้านดอน
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดโคกยายเกตุ
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๖ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๘

ชื่อ

เด็กชายนัทพงษ์ เปรมจันทร์วงษ์
เด็กชายวีรพัฒน์ ขวัญดี
เด็กชายอำนาจ ทองเหม
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รักรุ่ง
เด็กหญิงนำหนึ่ง สืบเมฆ
เด็กหญิงวาสนา ศักดิ์แสน
เด็กหญิงสายใจ เด็กหญิงสุพรรณษา ชีวพานิช
เด็กหญิงสุพรรณษา ทองฤทธิ์

เด็กหญิงณัฐนรี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๐ เด็กหญิงกรกนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๑ เด็กหญิงดวงฤดี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๒ เด็กชายแทนไท
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๓ เด็กชายธนกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๔ เด็กหญิงพัชรี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๕ เด็กชายภานุวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๖ เด็กหญิงมาริสา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๗ เด็กหญิงรุ่งนภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๘ เด็กหญิงวิมลสิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๖๙ เด็กชายวิศวะ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๐ เด็กหญิงวีรภัทรา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๑ เด็กหญิงศิรภัสสร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๒ เด็กหญิงนภสร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงชาลิสา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๕ เด็กชายเดโชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๖ เด็กชายเด่นดนัย
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๗ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๘ เด็กหญิงธนัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๙ เด็กชายมโนชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๐ เด็กชายวรินทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๑ เด็กหญิงศิริมล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๒ เด็กหญิงศิริวิภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๓ เด็กชายกฤษฎา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๔ เด็กชายนิธิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๗๔

นามสกุล

ผ่องแผ้ว
มีหลง
บัวชัย
ใจผ่องใส
พรหมโชติ
ประกอบดี
มณีเนตร
ขวัญแพร
เรียงจอหอ
สุระผัด
พงษ์พานิช
ศรีสุข
ชูพันธ์
คงดี
แก้วบัวดี
พึ่งมนัส
โสไกร
เพิ่มพูน
สิริไพบูลย์
ศรีคำทา
ตรีสง่า
สามงามยา
วงษ์กัณหา
วงษ์กัณหา
ทรงชาญสิทธิ์โท
ยุพาพิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางยี่แส

๐๓/๐๓/๒๕๕๔
๒๔/๐๖/๒๕๕๓
๑๒/๐๒/๒๕๕๔
๑๖/๐๕/๒๕๕๔

๒๐/๐๒/๒๕๕๔
๐๓/๑๑/๒๕๕๓

๐๕/๐๓/๒๕๕๔
๐๙/๐๙/๒๕๕๓
๓๐/๐๑/๒๕๕๔
๒๙/๐๙/๒๕๕๓
๒๕/๐๒/๒๕๕๔
๒๕/๑๐/๒๕๕๓
๑๑/๐๔/๒๕๕๔
๒๑/๑๒/๒๕๕๓

๐๗/๑๐/๒๕๕๓
๑๔/๐๙/๒๕๕๓
๑๖/๐๒/๒๕๕๔
๓๑/๐๕/๒๕๕๓
๒๑/๐๘/๒๕๕๓
๑๕/๐๙/๒๕๕๓
๑๗/๐๙/๒๕๕๓
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

๐๕/๐๕/๒๕๕๔
๑๓/๐๘/๒๕๕๓
๑๓/๑๑/๒๕๕๓

๒๓/๐๘/๒๕๕๓
๑๑/๐๔/๒๕๕๔
๒๓/๐๕/๒๕๕๓
๒๓/๐๒/๒๕๕๔
๑๗/๐๗/๒๕๕๓
๒๔/๐๖/๒๕๕๓
๒๔/๐๒/๒๕๕๓
๒๕/๐๖/๒๕๕๒
๒๙/๐๙/๒๕๕๒

สังกัดวัด

วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
วัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดดอนสุโข
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนวัดนันทวัน
วัดนันทวัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๗ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๖

ชื่อ
เด็กหญิงรัชวิน
เด็กชายวงศกร

สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๘ เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๘๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๘๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายคณิสร
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายชูศักดิ์

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กหญิงเพชรณิชา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๕ เด็กหญิงภัทรกัญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๐๙
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๐
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๖

เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวราวุฒ
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศุภากานต์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายมงคลเพชร

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๗ เด็กหญิงกัญญาพันธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๑๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายพงษ์เทพ

นามสกุล
วงค์เวช
แสงจันทร์
โพธิ์เวียงคำ
กาฬภักดี
สุขพุ่ม
กุลแก้ว
พิมพขันธ์
แซ่ฉิน
แสนหล้า
สุขทองดี
จันทร์ชนะ
ทวีศรี
เพชรไทย
บาลนคร
อุโทะโยธะ
คำเสน
ฤทธิสิงห์
ทองคำ
วงษ์สุวรรณ
สง่าไกร
เทศสมบูรณ์
ปนธิยะ
อาระยะทรัพย์
มิ่งขวัญ
กาฬภักดี
ขุนอินทร์
นาเจริญ
มะโหฬาร
ชาวนา
สีเทียรทอง
อ่อนคำ
เอี่ยมศรี
หว่างจ้อย
ชูทอง
ศรีบุญเพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ วัดวังหน่อไม้

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๘ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกชามาศ บุราคร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๑ เด็กหญิงกมลวรรณ จันทมา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๒ เด็กหญิงกรวรรณ สอนฆ้อง
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๓ เด็กหญิงกวินตา บุญใบ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๔ เด็กหญิงกันยารัตน์ เลาะหะนะ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๕ เด็กหญิงเกษศิรินทร์ พันธ์ตัน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๖ เด็กชายเฉลิมชัย บุญปลอด
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๗ เด็กชายไชยวัฒน์ อดทน
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๘ เด็กหญิงณัฐนิชา ผิวอ่อนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๙ เด็กหญิงธานิยา ผิวอ่อนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๐ เด็กหญิงนาญิกา นุ่มเจริญ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๑ เด็กชายประเสริฐ นิลนิยม
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๒ เด็กหญิงปาณิสรา เจริญผล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๓ เด็กชายปยบุตร ภาคพจน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๔ เด็กหญิงพรพิมล มุงคุณ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๕ เด็กหญิงพรวิภา พูลสวัสดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๗ เด็กหญิงพิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๘ เด็กชายภาณุพงศ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๙ เด็กชายรัชชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๐ เด็กหญิงวณิชชา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๑ เด็กชายวรายุทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๒ เด็กชายศักดิ์ดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๓ เด็กชายศิวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๔ เด็กหญิงสิรินทิพย์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๕ เด็กหญิงสุธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๖ เด็กหญิงสุนิตตา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๗ เด็กหญิงหัทยา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๘ เด็กชายอดิศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๔๙ เด็กชายอนุชิต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๐ เด็กชายอัครวินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๑ เด็กหญิงอาทิตญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๒ เด็กชายเตชพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๓ เด็กหญิงเบญญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๔ เด็กชายปรเมษฐ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๓๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

ตรีเดชา
อินทร์แตง
คล้ายนัดที
ศรีจา
รูปขำดี
ศรีเพียรทอง
นาคทองอินทร์
อุดมพงษ์
หงษ์เวียงจันทร์
สนิทพันธุ์
ลิตกันโต
ดีประพันธุ์
หงษ์เวียงจันทร์
เกตุคง
จุมพรม
พงษ์สุพัฒน์
ปราสาททอง
สุนทรศรีพิทักษ์
สมบุญดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๙ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๕

เด็กชายพาทิศ
เด็กหญิงสุพิชญาณ์
เด็กชายอวิรุทธ์
เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๕๙

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๐ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กหญิงณิชกานต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๒ เด็กชายปรัชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๓ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๔ เด็กชายฟลลิกส์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๕ เด็กชายภูรินัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๖ เด็กหญิงกมลรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๗ เด็กหญิงกรพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๘ เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๐ เด็กหญิงกัลยรัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๑ เด็กหญิงจิดาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๒ เด็กชายจิรทีปต์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๖๑

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๓ เด็กชายใจดี แฟรงโก้
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๔
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๕
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๖

เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงญาดา

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๗ เด็กหญิงฐิติกาญจน์

เด็กชายณฐกฤต
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๙ เด็กชายณัฐพล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๐ เด็กชายธนกฤติ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๑ เด็กชายธนดล
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๒ เด็กหญิงธัญญาธาร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๓ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๔ เด็กชายนนทิกร
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๕ เด็กชายนิธิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๗๘

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๖ เด็กหญิงเบญญาภา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๘๙

เด็กชายประจักรษ์
เด็กหญิงปานพิมพ์
เด็กหญิงปารณีย์

นามสกุล
กาฬภักดี
เพ็ชรบูรณ์
อิงคะวะระ
การะเกตุ
ปอมเดช
คำโสดา
เภตรา
วรรณวงษ์
มิ่งขวัญ
เจนเซ่น
ตุ้มนิลกาล
ปทนาถา
ดวงจินดา
รักอยู่
รุจิระนันท์
ดอกเบญจมาศ
ยิ่งเจริญ
ศรีละบุตร
คามิลอน
ช่ออัญชัญ
กลิ่นประทุม
แดนดี
พละพงศ์
ทองเชื้อ
จาดโห้
เสือนิล
พิสมัย
สว่างประเสริฐ
ทองอินทร์
เวทยานนท์
เกิดสมนึก
สุจนากอบกุล
สุวิสุทธิ์
พงษ์ประเสริฐ
พงษ์สวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๐ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๐ เด็กชายปุญญพัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๑
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๒
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๓
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๔

เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชชาพร

สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๕ เด็กหญิงพิทยาภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๖ เด็กหญิงพิมพ์พิชญา
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๖๙๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๓
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๔
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๕
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๖
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๗

เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงภูณิชา
เด็กชายภูริช
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กหญิงยุวดี
เด็กชายรชต
เด็กหญิงลักขณา
เด็กชายลัญฉกร
เด็กชายวงศธร

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๘ เด็กหญิงวณิชย์ชยา

เด็กชายวาทิวุทธ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๐ เด็กหญิงวิชญาดา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๐๙

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๑ เด็กหญิงศศิชานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๒
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๓
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๔
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๕
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๖
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๗

เด็กชายสิรดนัย
เด็กหญิงสุจารี
เด็กหญิงสุมัชญา
เด็กหญิงอชิรญาณ
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กชายชนาธิป

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๘ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์

เด็กชายเดชาวัต
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๐ เด็กชายพงษ์พัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๑๙

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๑ เด็กหญิงวรรณนิษา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๒ เด็กชายวัณณุวรรธน์

เด็กหญิงศิริพร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๔ เด็กชายเอกภาพ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๓

นามสกุล
เฟองฟู
ดอกบานเย็น
ธนาคุณ
กาฬภักดี
กาฬภักดี
วรรณโต
ภูฆัง
เจตนเสน
คล้ายสังวาลย์
วรรณยิ่ง
พงษ์สุพรรณ
แย้มไสว
เกลี้ยงทองคำ
บัวสะอาด
ธัญญเจริญ
หลักนาลาว
ตะคุณรัมย์
มหาสิทธิ์
ลิ้มประจันต์
โอสธีรกุล
เนียมเพราะ
เอี่ยมวิริยาวัฒน์
อำทิพย์
สุขีวงศ์
กลั่นศิริ
พรหมศร
ขุนทองจันทร์
เสือสกุล
บูชา
มาศิริ
มาพันธุ์
มากสำลี
พันธุ์เณร
ทอนสูงเนิน
เทพสมบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลปราณี

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพร้าว
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพร้าว

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพร้าว
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพร้าว
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพร้าว
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพร้าว
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพร้าว

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพร้าว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดบรรหารแจ่มใส
วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว
วัดพร้าว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๑ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๕ เด็กหญิงเปรมชิญานันท์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๖
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๗
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๘
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๒๙

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๐
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๑
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๒
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๓
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๔
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๕
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๖
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๗
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๘
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๓๙

เด็กชายกวินวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงกมลพิชญ์
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายคนพัชญ์
เด็กชายจิรพัส
เด็กหญิงฉัตรฤดี
เด็กชายชลทิตย์
เด็กชายณมณฑ์

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๐ เด็กหญิงณิชชานันต์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๑
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๒
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๓
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๔
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๕
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๖
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๗
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๘
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๔๙

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๐
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๑
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๒
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๓
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๔
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๕
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๖
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๗
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๘
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๕๙

เด็กชายเทพกานต์
เด็กชายธีระพล
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายไนตรัส
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชยา
เด็กหญิงเมธปรียา
เด็กหญิงวนัชญา
เด็กชายวรรณกร
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอิสรารักษ์

นามสกุล
กล่อมสมร
ขำคง
ทวีสิงห์
บุญลือ
ดอกประดู่
นุชศรี
สีตองอ่อน
อินชะนะ
มัทรี
เดชพิชัย
บุญคุ้ม
ศรีเมือง
จันไทยจิตร์
กูลภัทรนิรันดร์
ศาลยาชีวิน
ใจอดทน
ปานประมาณ
สุขเกษม
เชื้อดี
ดาลควิส
หงษ์เวียงจันทร์
สวัสดิ์พาณิชย์
ชัยฤกษ์
เกยสกุล
ศรีสุวรรณ
ศรีวิเชียร
บุตรแสน
สุวรรณประทีป
มังคุด
มีแย้ม
หวานชะเอม
ปนสกุล
พงษ์ร่ืน
แตงโต
ตระบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรจันทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๒ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอุ้มบุญ สุขสมบูรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๑ เด็กชายเอกพงษ์ สุภาแดน
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๒ เด็กหญิงแก้วกาญจน์ มณีสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๓ เด็กชายคทาธร
สุวรรณวังกูร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๔ เด็กหญิงคริษฐา ชยิสรางกูร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๕ เด็กชายจิรเดช
พันธุ์ศรี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๖ เด็กหญิงจิรภัทร นัยนานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๗ เด็กหญิงณัชชา
สาภักดี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๘ เด็กหญิงณัฏฐ์นรี วงษ์ทองดี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๙ เด็กหญิงณัฐชา
บุญประจักษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๐ เด็กชายณัฐภูม
จดชัยภูมิ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๑ เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตนะบูชา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๒ เด็กชายทินภัทร แพงพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๓ เด็กชายธนกร
หลำสุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๔ เด็กชายธนวรรธน์ ไกรปรุ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๕ เด็กชายธนากร
สุขสม
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๖ เด็กชายธนาคม โถแพ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๗ เด็กหญิงธิดา
พุทธไชย
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๘ เด็กชายธีรวัจน์
กำบุญ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๗๙ เด็กหญิงนิวสา
สาลีพัฒนผล
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๐ เด็กชายปณิธาน เสาพวง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๑ เด็กชายพัชรพล อ๊อกศิริ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๒ เด็กหญิงพัชรา
วิถีเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๓ เด็กหญิงพาทินธิดา คนทน
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๔ เด็กหญิงพิชชาภา เดชธนู
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๕ เด็กหญิงภคธีมา ทองบุญเหลือ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๖ เด็กหญิงภัทรภร ไชยะปอง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๗ เด็กหญิงภัทรวดี โพธิ์งาม
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๘ เด็กชายภูริทัต
บัวมี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๘๙ เด็กชายภูวน
ถวัลย์อรรณพ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๐ เด็กชายมาดี
บัวทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๑ เด็กหญิงมาริษา ผิวอ่อนดี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๒ เด็กหญิงมุกรินทร์ พึ่งสุ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๓ เด็กชายวราวุฒิ เสือสกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๔ เด็กชายษัษฎี
สีสำทอง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๓ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๕

ชื่อ
เด็กชายสิทธิกร

สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๖ เด็กหญิงสุนทราภรณ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๗
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๘
สพ ๒๔๑๖๓/๗๐๙๙

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๐
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๑
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๒
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๓

เด็กชายอธิชา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกิรติกรณ์
เด็กชายเกริกชัย
เด็กชายคุณพัฒน์
เด็กหญิงจนิศร

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๔ เด็กหญิงจันทร์ณิรัตน์

เด็กชายฐิติกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๖ เด็กหญิงณัฐธิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๕

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๗ เด็กหญิงทักษิณาพร

เด็กหญิงธณาพร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๙ เด็กชายธนกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๐ เด็กชายธนาคาร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๑ เด็กชายนรภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๒ เด็กหญิงนันทิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๓ เด็กหญิงปย์วรา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๔ เด็กชายพนธกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๐๘

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๕ เด็กหญิงพรประภัสสร์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๖ เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์

เด็กชายพัฒนศักดิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๘ เด็กชายพิชญะ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๙ เด็กหญิงภัทรวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๐ เด็กชายภูมินทร์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๑ เด็กชายรัชพล
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๒ เด็กชายวัศพล
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๓ เด็กชายวุฒิกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๔ เด็กชายศรัณย์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๕ เด็กชายศิวกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๖ เด็กหญิงสวรินท์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๗ เด็กหญิงสุดปลื้ม
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๘ เด็กหญิงสุภาวดี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๒๙ เด็กหญิงอชิตะ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๑๗

นามสกุล
เรือนทอง
โพธิ์ทอง
ทองพิมพ์
แก้วชูช่ืน
จันทรัตน์
อยู่ยังเกตุ
ปนสุวรรณ
ขาวฉำ
หวังชนะ
คำมัน
ยศศักดิ์ศรี
ด้วงละไม้
จีระปญญาสันติ
กองม่วง
สุขเวช
เรืองทองดี
พุทธวงษ์
ไทยประเสริฐ
เอี่ยมละออ
ม่วงน้อย
พุ่มเอี่ยม
แจ่มแจ้ง
ตั้งกมลงามสกุล
แก้วใหญ่
หวานจริง
อ้วนเพ็ง
โพธิ์พันธ์
จุลมุสิก
กำมเชียร
ทาเหล็ก
แน่งน้อย
พันโต
ฉิมพลี
สมอุดร
พงษ์ทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๔ / ๒๐๖
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายอนุพงษ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๑ เด็กหญิงอรวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๒ เด็กชายอาทิตย์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๓ เด็กชายอิทธิกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๔ เด็กชายเอกสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๕ เด็กชายเอื้ออังกูร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๖ เด็กหญิงชญานิศ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๗ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๘ เด็กหญิงชลิดากร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๙ เด็กชายชัชชัย
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๐ เด็กชายชัยสิทธิ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๑ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๒ เด็กชายทีฆายุ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๓ เด็กชายธณเทพ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๔ เด็กชายธนทัต
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๕ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๖ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๗ เด็กชายธนัช
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๘ เด็กหญิงธนิดา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๔๙ เด็กหญิงธัญจิรา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๐ เด็กชายธัญชนิต
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๑ เด็กหญิงธารารัตน์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๒ เด็กชายนนทพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๓ เด็กชายนัชชานนท์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๔ เด็กหญิงนันทิชา
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๕ เด็กชายนิชาภัทร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๖ เด็กหญิงบุรัสกร
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๗ เด็กชายปฏิพัทธ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๘ เด็กชายพิทูรย์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๕๙ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๐ เด็กชายพีรพล
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๑ เด็กหญิงภัทรวดี

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๒

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๓๐

สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๓
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๔

อนันตทรัพย์
กิจปราศ
อ่อนวิมล
วงษ์พันธุ์ลักษณ์
แก่นจันดำ
พึ่งแสง
สมสาย
ม่วงโพธิ์
แก่นของ
รุ่งราตรี
เรืองฉ่าง
ปวงจันทร์
อภินันท์ธนากร
มนุษย์ดี
ช่างลอบ
ศรีวิเชียร
พันธุ์ศรี
ศิริจันทร์นนท์
แซ่พ่าน
ผิวทองอ่อน
นิ่มโต
สว่างแจ้ง
จันทร์ประสพพร
บัวขำ
กางกั้น
จันทร์ตรี
เยี่ยมไธสง
เขียวนุช
โคตุนันท์
จันทรวะโร
กาฬภักดี
ชาวบางงาม
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชยิสรางกูร
เด็กหญิงมาริสา อ่อนใส
เด็กชายวชิรวิชญ์ สุขสม

เกิด

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวันพิชิต พุ่มเอี่ยม
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๖ เด็กหญิงศริญธร ชาวกำแพง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๗ เด็กชายสงกรานต์ รัศมี
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๘ เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ อาคมคง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๙ เด็กหญิงสุทธินันท์ มั่นคง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๗๐ เด็กชายสุทธิพงษ์ คำผึ้ง
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๗๑ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เกตุแก้ว
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๗๒ เด็กหญิงสุภิสรา มูลพันธุ์
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๗๓ เด็กหญิงสุรพิชญา เอี่ยมสกุล
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๗๔ เด็กชายอนาวิล จันทรสุข
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๗๕ เด็กชายอิทธิกร เสมคำ
สพ ๒๔๑๖๓/๗๑๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน

รับรองตามนี้
(พระธรรมโพธิมงคล)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๖ / ๒๐๖
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