ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ส่งสอบ ๔,๘๙๕ คน ขาดสอบ ๑,๐๒๔ คน คงสอบ ๓,๘๗๑ คน สอบได้ ๑,๖๒๑ คน สอบตก ๒,๒๕๐ คน (๔๑.๘๘%)
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๑ นางสาวอรปรียา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๒ เด็กหญิงฑิฆัมพร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๓ เด็กหญิงณิชากร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๔ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๕ เด็กหญิงบุญฑริกา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๖ นางสาวสุทธิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๗ เด็กหญิงอัมพร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๘ เด็กชายกนก
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๐๙ เด็กหญิงกนกวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๐ เด็กชายกฤตภพ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๒

เด็กชายกฤษตนัย
เด็กชายกลทีป
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงณิรดา
เด็กชายเดชอุดม
เด็กชายเตวิช
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนัฏชัย
เด็กหญิงธนิสรา
เด็กชายธิติวัจน์
เด็กชายธีร์รัชสิทธิ์
เด็กชายนนทพัทร์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๓ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๔

เด็กชายนัฐวัต

นามสกุล
คีรีสุธาลัย
วนาชุ่มโชค
คีรีสุธาลัย
ลีลาพัฒนาไพร
วนาดำรงแก้ว
วิมลสกุลไพร
วนาคงบรรเจิด
ลมูลศิลป
ปาลพันธ์
จารุโชคนภธร
มั่นคง
อ่อนอินทร์
ดาหนองโดก
หงษ์โต
พันธุ์แตง
บุญกล่อม
คล้ายคลัง
สีสุรัส
ชูเชิด
คูณพงษ์กิจ
พันธุ์เณร
ธูสรานนท์
ธงชัย
สว่างศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๕

เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายปติภัทร
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายแผ่นดิน
เด็กหญิงพรศิริ
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายภพธร
เด็กหญิงภาฤดี
เด็กชายยศสรัล
เด็กชายรัชชาวิชช์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรกมล
เด็กหญิงวรรณวนัช
เด็กชายวิสญา

ทะรินทร์
เรือนวิลัย
หงษ์เวียงจันทร์
ไรมา
จุลอุน
มหาชาติ
ชื่นใจดี
ดอนน้อย
โตทอง
เกียรติแปนทองคำ
อุระอารี
มากรอด
วงษ์ศรีเพ็ง
อินสว่าง
แก้วเมฆ
ใจสุขดี
ตุมา
ภูมิธรรมปติ
แตงอ่อน
หงษ์เวียงจันทร์
หอมบานเย็น
สกุลไพบูลย์
ปาลพันธุ์
ดอกกุหลาบ
นาคทอง
พวงทอง
วงษ์ราช
ขวัญแพร
จำปาแขม
ประเสริฐสิริสิทธิ์
กัลยา
อินทร์ทรีย์วงศ์
นันลา
เมืองจินดา
ศักดาจรัส

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๒๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๘

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๓๙ เด็กหญิงศญาณาธิป

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๐ เด็กหญิงศศิกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๔๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๕๙

เด็กหญิงสุญาพร
เด็กชายอชิตะ
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอรวรินทร์
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายอาติยะ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายอินทัช
นางสาวกนกพิชญ์
นายกิตติชัย
นางสาวกุลณดา
นางสาวขวัญพิชชา
นางสาวชลธิชา
นายณัฐสิทธิ์
นายทวีชัย
นางสาวทิพรัตน์
นายธนมินทร์
นางสาวธนวรรณ
นางสาวธีมาพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปาเลไลยก์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๒๒/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๑๑/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๐ นางสาวปยธิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๑ นางสาวแพพานทอง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๓

นางสาวสิริญากร
นางสาวสุชาดา
นางสาวสุทธิดา
นายสุรเดช
นางสาวกวินนาถ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกุญช์ภัสส์
เด็กหญิงกุลปรียา
นางสาวณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธัญพร
นางสาวธันยนนท์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๔ นางสาวนันท์ชญาน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๓

เด็กหญิงพิศนภา
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กหญิงมนพัทธ์
เด็กหญิงรวีพัศ
เด็กหญิงวรษา
นางสาววัสส์พร
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศิรินนภัส
นางสาวอาภัสรา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๔ เด็กหญิงอาภาพรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๕ เด็กหญิงกมลพิชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๔

เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงชนันญา
เด็กหญิงโชษิตา
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงณภชนันท์
เด็กหญิงทัศริณ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนภสร

นามสกุล
กิจนวม
อนุยูร
กรีดารา
สาระสารินทร์
จำปาเงิน
ทองมูล
ฉิมวัย
โตปานวงษ์
รชตพิตรพิบูล
แก้วเขียว
คุ้มศิริ
คล้าหิรัญ
พุทธาประทีป
มากมูล
เจริญไพฑูรย์
โตพันธุ์ดี
บัวชุม
รัตนจรรยา
วรกิจธำรงค์ชัย
กสิกรรม
สุดประเสริฐ
บรรพแสง
แต้ธันยพงศ์
ภูฆัง
บุญเรืองโรจน์
จันทร
โสดา
สุขวงศ์จันทร์
พงษ์ทรัพย์
นามโชติ
วัฒนา
จ่าวุฒิไกร
สุขละ
อุรินคำ
พันธุ์แตง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๐๒/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๒๖/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๒๓/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนานา
เด็กหญิงนาราชา
เด็กหญิงบุญญธิดา
เด็กหญิงบุญญธิดา
เด็กหญิงบุณยพัต
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กหญิงมุกอันดา
เด็กหญิงริณลดา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศิริณฤทัย
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสุดารัตน์

เสวกจินดา
กุลจิตติพิริยะ
พันธ์สำลี
เกาะแก้ว
คุณตะโนด
ทองศิริพันธุ์
สุวรรณหงษ์
ใสแจ่ม
คุณตะโนต
เรืองหิรัญวนิช
ครองสมบัติ
ล้อมวงษ์
สัมมาวรรณ์
คงเลิศ
ภูชมศรี
ผลจันทร์
เที่ยงธรรม
เผ่าอินทร์จันทร์
ดนตรีสวัสดิ์
สาปาน
แตงโสภา
วัฒนไกร
วงศ์แสงธรรม
ชาวเขื่อน
เคยเค้า
อุรารักษ์
พู่ตระกูล
พรสุรัตน์
เฮงวัฒนา
ศิลปไพบูลย์พานิช
จันทร์ขาว
ขาวโต
มีแสง
โหล่ว
ปานมณี

สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๐๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๓

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๔ เด็กหญิงสุพรรณนิศา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๘

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงธัญกร
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพชิรา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงพัทย์ญดา
เด็กหญิงพีรพรรณ
เด็กหญิงแพณพัตน์
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงมินนี่

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๙

เด็กหญิงวริศา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๒๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสงวนหญิง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสงวนหญิง

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๐

เด็กหญิงศณพร
เด็กหญิงโศภิตตา
เด็กหญิงอภิชญา
นางสาวชมพูนุช
นางสาวนำทิพย์
นางสาวปกิตตา
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวคุณัญญา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงปรัชญา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพุทธิกร
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายวันเฉลิม

ลัดกลาง
สว่างศรี
พันธุ์พฤกษ์
มิมาลา
มะตะบอง
คำสุข
อินทะชัย
มนต์ประสิทธิ์
ประกูล
ศรีบุญเพ็ง
เมฆดี
ชาวห้วยหมาก
คำมูล
ทองดี
คุณากรวงศ์
สังข์ภากรณ์
บูชา
ฮวบเอม
เกิดนวล
คุณฑี
หงษ์คำจันทร์
สูงปานเขา
ทรัพย์สวนแตง
มีตาด
รักษาวงศ์
ภัทร์ธำรงเกียรติ
เพ็งบุญมา
มงคลศรี
เพ็งจาด
นำใจดี
ศะศิธรานุสรณ์
รื่นโพธิ์วงศ์
ขาวเหลือง
โกพัฒน์ตา
หวานฉำ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๓๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๘

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๔๙ เด็กหญิงกมลวรรณ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๔

เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กชายวรธิษณ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายสิทธิโชค
นายชนรรทน์
นางสาวชิญาดา
นางสาวฏีรภัฏ
นางสาวณิชาพร
นางสาวธนัชพร
นางสาวธิรัญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสงวนหญิง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
วัดปาเลไลยก์
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
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๕

นางสาวนัทฌา
นางสาวนิชาภา
นางสาวนิรุชา
นางสาวปยวรรณ
นางสาวพริดา
นางสาวพิยดา
นางสาวมาลินี
นางสาวลัดดาภรณ์
นางสาวศุภารมย์
นางสาวสโรชา
นางสาวสุธิดารัตน์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๕

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๖ นางสาวเสาวลักษณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๓

นางสาวอลิสา
นางสาวอลีนา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายอนิรุต

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๔ เด็กหญิงเบญจภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๑๙๙

เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงอภิระดา
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงพิชญ์พัสวี
เด็กชายชัชนันท์
เด็กหญิงมณฑิรา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายกรินทร์
เด็กชายอนันต์พร
เด็กชายจิรโชติ
เด็กชายอรรคเดช
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายธนากร
เด็กชายศราธร
เด็กหญิงอริษา

นามสกุล
เข็มเพ็ชร
ธัญญเจริญ
บุญญาวงค์
เสาพวง
จิตรฉำ
เรืองขจร
พลเสน
พลฤทธิ์
กาบแก้ว
สายสว่าง
มณีโชติ
ยืนยงค์
ศรีหนาท
ตันมั่นคง
ใจมั่น
รักรุ่ง
พวงรัก
วงศ์ปญ
บุสดี
รัตนหวังดี
แพพิพัฒน์
คุ้มราศรี
พันธุ์เอก
ผาอินทร์
แน่งน้อย
พลายสิงห์
ศรีสุวรรณ
นามวงษ์บุญ
บุญฉำ
โสภา
ศรีเปง
ยินดี
ภู่ไพบูลย์
หมื่นหาญ
สัตย์ซ่ือ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๑๒/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒๖/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๐ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสนสว่าง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๖

เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กชายอชิรวุฒิ
เด็กชายธีธัช
เด็กชายบดินทร์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงพรณิภา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงวรรณวลี
เด็กชายธนกรณ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายรัตน์
นายศักดิ์
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายอานัส
เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กชายจิรพันธ์
เด็กชายชนะมรรค
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายอมฤตนันท์
เด็กหญิงนธิตา
เด็กชายวัชรกิตติ
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายกิตินัทธ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๒๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทีเด็จ
เด็กหญิงนาถตยา
เด็กชายนาราภัทร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายเมธา
เด็กชายเมธาพร

ศิลา
จันทรสุข
วงษ์น้อย
เจริญทรัพย์
เห็นนนท์
คงคากูล
สุขสาม
รัตนเวส
สโรบล
สมบัติเจริญ
นุชพันธ์
ปรางเทศ
เกศเกื้อวิริยะนนท์
จะทอ
สอสอนหัก
เปยปาน
จีนฉาย
กาละพงษ์
พงศะทัตกิจ
เปรมจันทร์วงษ์
มั่นคง
สาททอง
แสนแก้ว
ใจกาง
พงษ์สุทัศน์
ดอนทอง
วิลาศรี
บุญประเสริฐ
ชัยบุญคุณ
โอดไธสง
คะรัมย์
ทองสอน
ชีพนุรัตน์
กุลเพชรอร่าม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
วัดสวนแตง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
วัดสวนแตง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
วัดสวนแตง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสวนแตง
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๕

เด็กชายยศพัฒน์
เด็กหญิงรัตน์ชนก
เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กชายศุภชีพ
นายสุรวุฒิ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๓๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๐ เด็กหญิงหยกตะวัน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๔๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๖

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงวรรณวิลัย
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายรุ่งสุริยา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุรบดินทร์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงกรวิภา
เด็กชายปภาณ
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายวาทิตย์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงฐิดาพร
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายชยทัต
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายสุวรรณภูมิ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๗ เด็กหญิงจันทราทิพย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๘

เด็กหญิงณัชชา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๖๙ เด็กหญิงปรภาภรณ์

นามสกุล

อิ่มแก้ว
อินทร์ใจเอื้อ
ชัยบุญคุณ
ชีพนุรัตน์
พุทธแปน
มากลาง
หริ่มฉำ
บุญญะรัง
โพธิเปยศรี
รักสกุล
ชุ่มเพ็งพันธุ์
ชัยช่อเพชร
แดงดี
ปนแก้ว
สว่างศรี
มะกรูดอินทร์
อิ่มเกษม
มงคลยุทธ
วรรณา
ปญญากล้า
อินทร์สว่าง
ขำขนบ
ปนงาม
แก้วศรีกิจ
แก้วศรีกิจ
จันทร์เพ็ง
สุมี
แดงสุวรรณ
แก้วแสนทิพ
มากระจันทร์
ปนงาม
บุญประจวบ
ละอองบัว
เจริญสง่า
ขำเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระประทุม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระประทุม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระประทุม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังพระนอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสังฆจายเถร
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดอินทร์เกษม
วัดวังพระนอน
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๐

เด็กหญิงพรนิภา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธเนตร
เด็กหญิงนลินี
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงปยฤดี
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพรวิกา
เด็กชายพิษณุพงศ์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวานิตย์
เด็กชายวายุพัฒ
เด็กหญิงวีรวรรณ
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงส้มโอ
เด็กชายอิทธิพัทธ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๗

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๘ เด็กหญิงกมลวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๒๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๔

เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงชีวาภร
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กชายนิพนธ์
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายพุทธิพงศ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กชายวรายุส

นามสกุล

อิ่มเกษม
ฤกษ์ดี
เย็นสุข
นาคประเสริฐ
แดงรักษ์
รื่นโพธิ์วงศ์
รัตนะพันธ์
ฉำแจ่ม
บัวลอย
นาคพิณ
หงษ์ห้า
ใจดี
นนท์ปฏิมากุล
อ่อนปรุง
ชาวบ้านสิงห์
ศิริพานิช
ชาวพม่า
พรมศรี
พุ่มสุทัศน์
แปนคง
เครือสาร
เพ็งเขียว
ทองศรีเมือง
เอี่ยมปราณีต
สมบุญ
ธนันชัย
ศรีเฮงไพบูลย์
เดชอุ่ม
โพธิ์ศรีทอง
พงษ์สุวรรณ
สำราญดี
วงษ์จาด
อินทร์สุวรรณ
เนตรสว่าง
เผ่าพันธุ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดตาล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสองเขตสามัคคี
วัดสองเขตสามัคคี
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๕

เด็กหญิงวสุนันท์
เด็กหญิงสร้อยฟา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายสุรวุฒิ
เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กชายธนกร
เด็กชายบรรหาร
เด็กชายบัญฑิต
เด็กชายสรสิทธิ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๒๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๓๙

เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงวิราวรรณ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กชายปฏิเวธ
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายสนธยา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัลลภ
เด็กหญิงสตางค์
เด็กชายสามารถ

นามสกุล
ภาวิลัย
ทับบำรุง
เชี่ยวชาญ
ลำใย
สังขพันธุ์
ศรีเหรา
กรุณากร
แก้วเถื่อน
ชีพนุรัตน์
แย้มน้อย
เครือบุตร
ขันแก้ว
เรือนแก้ว
กันจู
ด้วงละไม้
ระเวกโฉม
เรืองทอง
ขันตะกลิ่น
รอดสุภาสิทธิ์
โพธิ์แสนสุข
ขันทอง
สนธิเณร
ช่างเรือนกุล
เดชธนู
แสนรักสงบ
นาคคุ้ม
โสมพันธุ์
จอมพงษ์
โล่ห์สุวรรณ
เกียรติภัทรชัย
ขันติวงษ์
นามบุดดี
อ่อนศรี
สนธิเณร
ปญญาภักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกุ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระธาตุ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระธาตุ
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดนิเวศน์ปวราราม
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดแก้ว
วัดแก้ว
วัดแก้ว
วัดแก้ว
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายสิทธิกร มาลัย
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๑ เด็กหญิงหัฎธยา เปยปาน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๒ นางสาวกมลพร คำพลี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทดวง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๔ เด็กชายคุณานนท์ ขวัญทองยิ้ม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๕ เด็กหญิงจิดาภา ทรัพย์วัฒนไพศาล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๖ เด็กหญิงจิรพัฒน์ ตั้งตรงไพโรจน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๗ นายจิรภัทร
พรหมเล็ก
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๘ เด็กหญิงฉัตรพร บุญคุ้ม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๙ เด็กชายชญานนท์ โหมแพง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๐ เด็กชายณัฐชนน นันทพล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๑ เด็กชายณัฐภาคย์ สงวนสิทธิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๔๐

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๒

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนยศ
เด็กชายธนา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญญาธร
นายธีธัช
เด็กหญิงธีมาพร
เด็กหญิงนิชา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๓ เด็กหญิงพัณณ์ปพร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๔ เด็กหญิงพิชชาศิการย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๕ เด็กชายพิพรรธน์พงศ์

เด็กชายพีรพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๗ เด็กหญิงพีรวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๖

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๔

เด็กหญิงภัณทิรา
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายภูวนาจ
นายเมธา
นางสาวเมธาพร
เด็กหญิงรุจิรา

ธาระเพ็ชร
คำแก้ว
ศรีเหรา
สินทร
สถาปตานนท์
กิจศุภไพศาล
กลั่นใจ
วันวอน
คำไพเราะ
ปนวิเศษ
แก้วมีศรี
คงคา
สุพรรณโรจน์
พันธุ์พฤกษ์
เรไร
ม่วงอ่อน
สาธุพันธ์
ฤกษ์คณะ
หรุ่มเรืองวงษ์
โกพุทธชาติ
นฤภาคยินดี
เกิดน้อย
สว่างศรี

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสารภี
วัดสารภี
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดหน่อพุทธางกูร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๕

เด็กหญิงวรรณี
นายวริทธิ์
เด็กชายเศรษฐพล
เด็กหญิงสาวณี
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุญาดา
เด็กชายหัสดี
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กชายอิศรา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤตพร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงคนพร

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๐ เด็กหญิงจรรยมณฑน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๑

เด็กชายจักรภัทร

สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๒ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๓๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๐๙

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายณฏฐพล
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนพันธุ์
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงปอรรัศมิ์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพลอธิป

นามสกุล
ภูนวน
ถาวรพานิช
จับแก้ว
คนทน
โยธานันต์
ฤทธูทัย
โพธิ์ด้วง
สระแก้ว
พรหมอินทร์
ศิริวัฒน์
คำพลี
วะยาคำ
ใจเจริญวงศ์
แสงสิงห์
คลายานนท์
บรรจงศุภมิตร
พรหมทอง
มณีอินทร์
แตงทอง
ขันทองดี
เพิ่มพูล
ยงสิทธิวัฒน์
กระจ่างแพทย์
ทันโคกกรวด
เลี้ยงหลำ
อาจคงหาญ
พละเลิศ
พลายโถ
พันธุ
ภาสวรเวช
ศรีพงษ์
บัวขาว
ฉันทะดี
แก้วศรีงาม
พุฒิสนธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๐

เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงรวิกานต์
เด็กหญิงราชาวดี

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๔

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๕ เด็กหญิงวรรณกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๖ เด็กหญิงวัชราภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๓

เด็กหญิงสวิตตา
เด็กชายสัณหณัฐ
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอักขรา
เด็กชายเอกวีร์
เด็กหญิงกมลชนก

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๕

เด็กหญิงกรวรรณ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๖ เด็กชายกฤศณัฐพล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๒๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๓๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๔

เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิรัศยา
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงชลพินทุ์
เด็กชายชลาธิป
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กหญิงณัฎฐนิช
เด็กชายณัฏฐนัทธ์
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายดิษยวัฒน์
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธีรพัฒณ์
เด็กหญิงนิภารัตน์
เด็กชายปรมัตถ์
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายพฤฒ

นามสกุล
มนต์วิเศษ
วรรธนอารีย์
ฉัตรธรรม
กำมอญ
พงษ์ประดิษฐ์
บุตรงาม
ผลหาญ
จำปาเงิน
ชวนสำราญ
สุขเสพย์
มีประเสรฺิฐ
ฤทธิยา
สารพล
ขวัญสุข
น้อยสุพรรณ์
พูลกำลัง
สงวนสิทธิ์
วิไลเลิศ
วิเชียรรัตนพงษ์
คชวงษ์
แซ่ล้ี
ขุมทอง
แสนมาตย์
ชาติเจริญรัตน์
ดีลำ
พุ่มพันธ์ม่วง
จันทร์ลอย
อินทพันธุ์
เนตรสว่าง
เตชะกสิวัฒนา
จำปาพา
ภูมริณทร์
จันทร์เหลือง
คงมั่น
อ่อนสอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพลพงษ์ ทับทิมศรี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๖ เด็กหญิงพัณณิตา หวังผล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๗ เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร ขุนคงเสถียร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๘ เด็กหญิงพิชชาพร สมประสงค์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๙ เด็กหญิงพิชญาภา ทองคำ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๐ เด็กชายพีระพล อ่วมมณี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๑ เด็กชายภาวิช
ยาสุวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๒ เด็กหญิงภูษณิศา ชำนิปน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๓ เด็กหญิงมัลลิกา นำดอกไม้
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๔ เด็กชายรังสิพล กรุดเนียม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๕ เด็กหญิงลภัสจีรา วงษ์งาม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๖ เด็กชายวรนน
เรืองศรี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๗ เด็กหญิงวิชญาพร กำลังแพทย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๘ เด็กชายศรัณย์พงศ์ ภูธนพิบูลย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๕๙ เด็กหญิงศรุตา
อุ่นใจดี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๐ เด็กชายศิริพงศ์ สุขสำราญ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๑ เด็กชายศุภณัฏฐ์ ปาลพันธ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๒ เด็กหญิงศุภนุช
ดวงแก้ว
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๓ เด็กชายศุภสัณท์ บูรณคุณามณี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๔ เด็กหญิงสุชาวดี บุญชูย้ิมแย้ม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๕ เด็กหญิงอภิชญา คงทับพา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๖ เด็กหญิงอรวรรณ แก้วชมร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๗ เด็กหญิงอาณัฐนันท์ ประสาทเขตท์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๘ นายกิตตินันท์
ทองนวล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๖๙ นางสาวศศิภัค
กันยะมี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๐ นางสาวกัญญารัตน์ แสงปลั่ง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๑ นางสาวกุลธิดา สมีเพ็ชร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๒ เด็กชายรัฐภูมิ
ขุนทองไทย
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๓ เด็กหญิงกมลชนก กฤษณะเศรณี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๔ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ มาสขาว
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๕ เด็กหญิงจารุภัทร แย้มแสง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๖ เด็กหญิงเจนจิรา ปกสำพันธ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๗ เด็กหญิงชรินรัตน์ เกิดโพธิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๘ เด็กหญิงชลธิชา เอี่ยมประเสริฐ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๗๙ เด็กหญิงญาณิญท์ มาตรนอก
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วัดหน่อพุทธางกูร
๓๑/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๗/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๖/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงญาดา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๑ เด็กชายธนธรน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๒ เด็กชายธนพนธ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๓ เด็กหญิงธนัยชนก

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๐

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๔ เด็กหญิงนันชลารัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๔๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๐

เด็กหญิงนัยน์ปพร
เด็กหญิงนาฏยา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพชร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุชญา
เด็กหญิงสุภชา
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงอาฐิติญา
เด็กชายอิศเรศ
เด็กหญิงไอซ์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงปราณี
เด็กหญิงมลิวรรณ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๑ เด็กหญิงศศิประภาพร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๐

เด็กหญิงสายธาร
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงอักษร
เด็กชายพงษ์วิษณุ
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายสถาพร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงเหมสุดา
เด็กหญิงศศิภา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๑ เด็กชายเกียรติพงษ์

เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๓ เด็กชายอภิวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๔ เด็กหญิงนาฏยา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๒

นามสกุล
แดงประเสริฐ
สุพรรณวิรัตน์
หันสังข์
ครุฑคำ
รอดงาม
ชำนาญแปน
โสมเขียว
สาลีพัฒนผล
ผลอุดม
ฮวบแอม
อ้อยตาล
ศรีชนาภัทร
ดอกจันทร์
พรมศรี
คงวัฒนา
เฉกแสงทอง
ตรีศักดิ์
อินทชาติ
ทินวงษ์
แก้วแกมทอง
น้อยชื่นพันธ์
เกษธวงศ์
กลำเดช
แห้วหาญ
จ้อยเจริญ
ปนสุวรรณ
ศรีบุญเพ็ง
ยศศักดิ์
วงษ์อำนาจ
ล้อมวงษ์
ศรีงาม
ยอดดี
ประยูรวงษ์
ใจแก้ว
กลั่นจรัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

สังกัดวัด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแจง

วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดแค
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา
วัดสระพระยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแจง

วัดหนองนำแดง (ศรีดำรงธรรม)

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแจง

วัดหนองนำแดง (ศรีดำรงธรรม)

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแจง

วัดหนองนำแดง (ศรีดำรงธรรม)

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแจง

วัดหนองนำแดง (ศรีดำรงธรรม)

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแจง

วัดหนองนำแดง (ศรีดำรงธรรม)

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดคลองสิบหก
วัดหนองสาหร่าย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแจง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแจง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแจง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแจง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแจง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๕

เด็กหญิงวนัสพร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายบุรัสกร
เด็กชายอนิรุธ
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายเมธา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงสิริพร
เด็กชายกมลเทพ
เด็กชายจิตากร
เด็กหญิงชลนภา
เด็กชายชานน
เด็กหญิงนำผึ้ง
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงลูกเนตร
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุริดา
เด็กหญิงอคิราภ์
เด็กหญิงวรากร
เด็กชายพิบูลย์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิเชียร
เด็กหญิงนฤชา
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงสายฝน
เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณภัทร

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๔

นามสกุล
กอลาพันธุ์
ย่นพันธ์
หอมไม่หาย
หอมไม่หาย
อ่วมเสือ
พลายละหาร
ยศศักดิ์ศรี
ล้อมวงษ์
สุขสวัสดิ์
เริงฤทธิ์

กุตจิระ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๖
อ่อนหวาน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๗
ตาดี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๘
แก้วเขียว
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๙
ลาวุธ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๐
บัวสี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๑
วงษ์สุวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๒
วะตะกี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๓
ธัญญเจริญ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๔
นพนงค์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๕
สังฆพันธุ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๖
ทรงสังข์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๗
ใจสี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๘
โสมนัส
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๓๙
บัวลา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๐
ช้อยสำนาค
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๑
วัฒนไกร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๒
เมฆเคลื่อน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๓
มั่นคง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๔
ศรีตองอ่อน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๕ นางสาวณัฐกาญจน์ ชูดี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๖ นางสาวณัฐธิดา ศรีคำ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๗ นางสาวเด่นนภา อู่อรุณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๘ นายธนาวุฒิ
พิเคราะห์แน่
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๔๙ นายนภดล
เกตุสุริวงค์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระด่าน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระด่าน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระด่าน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระด่าน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระด่าน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระด่าน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนเรศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนเรศ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนเรศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนเรศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนเรศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนเรศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแขมพัฒนา
วัดหนองบุญเกิด
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดสระด่าน
วัดหนองสานแตร
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดนเรศสุวรรณาราม
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๐

นายนฤชิต
นายนวพล
เด็กชายบัณฑิต
นางสาวปทมา
นางสาวพรรณษา
นายพฤฒิพล
นางสาวมณีรัตน์
นายวโรดม
เด็กชายวุฒิพล
นายศิวกร
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอภิชญา
นางสาวอริษา
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงกรกช
เด็กหญิงกังสดาล
เด็กชายเกริกยศ
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิรากร
เด็กชายชนะ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงฐาปนีย์
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐรัตน์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงตรีสรา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธิญาดา
เด็กชายธีระเวทย์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อาจหาญ
อินทร์มณี
อู่อรุณ
สุวรรณประทีป
รูปสม
ง่วนกิม
แก้วเรือนทอง
เจริญวงษ์
อิ่มอ่วม
บริสุทธิ์
โพธิ์กลิ่น

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

พลายละหาร
วงษ์สุวรรณ
วันรัก
รัศมีแก้ว
คล้ายทอง
ไกรทอง
โกลากุล
พรมจันทร์
บุญกล้า
คำชาติ
หนองเพียน
มามีสุข
หอมขจร
แก้วปาน
คุ่ยครอง
พันธ์มาตร์
ยาคล้าย
สิงหะภัย
แดงจันที
สิงห์บุตร
พูลทอง
พรายแก้ว
พานทอง
ดีดวง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๕

เด็กชายนทีธร
เด็กชายนนตกานต์
เด็กชายนพพล
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปริณดา
เด็กชายปารวัฐ
เด็กหญิงปารวี
เด็กหญิงพนัสนัน
เด็กชายพิชยพล
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายภัทรพล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๕

สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๖ เด็กชายภาณุลักษณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๕๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๑๙

เด็กหญิงภูริชยา
เด็กหญิงมัณฑิตา
เด็กหญิงวันใส
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงสุภรัสมิ์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอัฐชัย
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายธานุภาพ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายรชต
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสิทธิศักดิ์

นามสกุล
จำภูพาน
บัวทอง
เกตุสุวงษ์
พลายมี
ประชาฉาย
สุวรรณประทีป
ละวรรณวงษ์
ชูจัตุรัส
นิ่มมั่น
ศรีเที่ยง
สิงห์โต
อินทร์เฉลิม
ดอนจันทร์
สาระวงษ์
เทพวงษ์
ใจหมาย
หอมสมบัติ
แก้วลอยฟา
มะลิซ้อน
กุตจิระ
มากเทพพงษ์
เจนประเสร็ฐ
ปกษี
ศรีวิเชียร
เกตุสุวรรณ
สาระวงษ์
ชมชื่น
ยอดปราง
ชูสุข
ลีภัทรวงศ์
ผิวแดง
อยู่นันต์
เหมราย์
หอมหวล
แสงหิรัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๐ เด็กหญิงสุพรรณกันตา

เด็กหญิงสุพิชชา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๒ เด็กหญิงอุษามณีษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๑

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๓ นางสาวกอบกาญจน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๒๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๐

นางสาวกัญญา
นายธนพล
นางสาวประภัสสร
นางสาวปุณยนุช
นางสาววิวรรธณี
นางสาวศิริวรรณ์
นายอนิรุทธ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๑ นางสาวอัญชลีภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๓๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๕

เด็กหญิงชลชัญญา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุธินี
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงพฤกษา
เด็กหญิงไพรินทร์
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายกฤษดา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๗ เด็กหญิงกัลยารัตน์

เด็กหญิงนฤมล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๙ เด็กชายมงคล
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๔๘

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๐ เด็กหญิงเยาวลักษณ์

เด็กชายรัฐชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๒ เด็กหญิงรัตนาวดี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๓ เด็กหญิงศิวาพร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๔ เด็กหญิงสิริกัญญา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๑

นามสกุล
ส่งเสริม
ภูมิอาวาส
วงษ์สุวรรณ
ร่างจันทึก
เกิดสมนึก
มะลิซ้อน
นุชชาวนา
คงอินทร์
รอดพ่วง
บุญเกิด
ภู่ทอง
พวงรัตน์
ปญญาชัย
ราชวงศ์
ศรีคำ
ยิ้มละม้าย
มะลิซ้อน
พลสิงหะ
มาตย์ศรีพงษ์
สิงห์สม
คุ้มทอง
แก้วเขียว
คิ้วเที่ยง
จันตรา
แสนวิเศษ
หะดี
กาฬภักดี
ขุนณรงค์
กองจำปา
นานธโร
ทีปะลา
ขุนณรงค์
ลาซา
ธิวาลัย
จำปาเทศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกเต็น

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดธัญญวารี
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดไร่รถ
วัดกกเต็น
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดหนองยาว
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายพิชญ์
เด็กชายภานุเดช
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงตติยา

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๒

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๓ เด็กหญิงธัญญาทิพย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๐

เด็กหญิงพิยะดา
เด็กชายภูผา
เด็กชายวรภพ
เด็กหญิงศตพร
เด็กชายฑิยธรรม
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายนิรันดร์
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศักดาวิชญ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายกฤตพล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๑ เด็กหญิงพิมพกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๘๙

เด็กหญิงภัคชนิษา
เด็กหญิงรัชนีวรรณ
เด็กหญิงวนัดดา
เด็กชายวารุต
เด็กชายศิวกรณ์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายอพิรุณต์
เด็กหญิงอรชร

นามสกุล
เยือกเย็น
อินทอง
ลาซ่า
มั่นคง
กะไดช้าง
เปอนพิมาย
เย็นเพ็ชร
สาวงาม
งามยิ่ง
หมวดผา
ทองมะยาง
เลือกประโคน
แก้วสะสุข
โพธิ์ชะนัง
จันทร์เรือง
ทิมเทศ
บุดดา
ทิพนนท์
พันธ์แตง
ศรีพูนพัน
นันทา
น้อยเวช
หล่อเนาวรัตน์
ศัตรูพินาศ
มังปอง
บูรณะสุธีวงษ์
โพธิ์ชะนัง
วงษ์คำมี
บุตรดาวงษ์
ทองสุข
ธรรมศร
หลุ่มบางล้า
กาฬภักดี
อู่ทอง
ศรีวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุนำร้อน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดละว้าวังควาย
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดองค์พระ
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน
วัดพุนำร้อน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๐

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายเตวิช
เด็กหญิงทองกมล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรศิริ
เด็กหญิงยุพาวรรณ
เด็กหญิงเยาวเรศ
เด็กหญิงรัตตนา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอาภากร

สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๖๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๗

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๘ เด็กหญิงกมลวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๐๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๓

เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชัชณิฎา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงเณรัญญา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายทรงพล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๔ เด็กหญิงทรรศนีมาส

นามสกุล
คำมัน
ผาดี
ซุยแป
ตันไธสง
รุ่งเรือง
อวิชชา
ปนโก
กลอนสม
ภิรมขวัญ
กลิ่นเกษร
ตรีเนตร
รุ่งเรือง
ลาภบังเกิด
ไพ่ประเสริฐ
ศรีชมพู
ผิวงาม
พิทักษ์โยธา
คำบุตร
อินทพันธ์
ลุนบุดดา
ไชยจันหอม
บาลนคร
ทองเชื้อ
สายสินธุ์
จันทร
พลายระหาร
สง่าไกร
อุปพงค์
ดอกระกำ
มีปน
นำทิพย์
คำด่าน
พิมพขันธ์
มลิทอง
ศิริหลวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดทับกระดาษ
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ภูฆัง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๖
วงษ์สุวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๗
อวบอ้วน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๘
สุขนิ่ม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๙
ทองสินธุ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๐ เด็กชายพรหมพิริยะ มาลีวงค์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๑ เด็กชายพสุชา
จำปาเทศ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๒ เด็กหญิงพุทธิดา นิลเกษม
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๓ เด็กหญิงแพรวา สิงห์แก้ว
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๔ เด็กหญิงวิลาสินี ขุนช่วย
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๕ เด็กหญิงวิลาสินี มาลัยทอง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๖ เด็กหญิงศศมน
ดอกไม้ศรีจันทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๗ เด็กหญิงสุชาดา ขุนณรงค์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๘ นางสาวจารุกร
คนึงรัมย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๓๙ เด็กหญิงจิตตรา ศูนย์สิทธิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๐ นายชัยวัฒน์
มีชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๑ นายบรรหาร
สดคมขำ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๒ นางสาวพิมวดี
ศรีนาค
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๓ เด็กหญิงมนัสนันท์ ภัทรเพ็ชรกิจ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๔ นางสาวศุภวรรณ หาญพุฒ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๕ นางสาวสายฝน แสงศรี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๖ เด็กหญิงญานิษา ลึกวิลัย
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๗ เด็กชายทัตธาดา อิงคะวะระ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๘ เด็กหญิงเพ็ญนภา กิ่งไทร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๔๙ เด็กชายรพีภัทร คชคง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๐ เด็กหญิงวิยะดา เจริญทรัพย์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๑ เด็กชายศรัณย์
สดคมขำ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๒ เด็กชายศรุต
สดคมขำ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๓ เด็กหญิงศุภานัน มุ่งเงิน
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๔ เด็กหญิงกชกร
สบายดี
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๕ เด็กหญิงพรไพลิน รอบรู้
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๖ เด็กหญิงกำไรพร สารวิศิษฎ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๗ เด็กหญิงณัฐธิดา ทิวาวงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๘ เด็กชายปภัทรศักดิ์ สุทธิรัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๕๙ เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ คำภาวะ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๒๕

เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงบุษราคัม
เด็กหญิงใบเฟร์น

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางนอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดพระธาตุมหาพรหม
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดนางบวช
วัดยางนอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๐

เด็กชายทิฐินันท์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวรรณนิสา
นายเจษฏาภรณ์
นางสาวธนินทิตา
นายปรมัตถ์
นางสาวเพ็ญพิชชา
นางสาวภาวิณี
นายสันติภาพ
นางสาวกชกร
นายชนาธิป
นางสาวดวงใจ
นายธนากร
นายธารเทพ
นางสาวนภัสกร
นายนัทธพงศ์
นายรังสิมันต์ุ
นางสาวศุภานัน
นางสาวสุภัทรา
นายอนพัทย์
นางสาวอัญชลี
นางสาวธิดา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กชายวันชัย
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมิ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๔

นามสกุล
โสขุมา
พูลสวัสดิ์
มณีแสง
แซ่ล้ิม
เขจรกุล
ขุมทอง
เทพกุศล
พูลเพิ่ม
ซุยแป
เพ็งสวย
สมพรมทิพย์
ระโหฐาน
คันสร
แปนเขียว
สวนดอกไม้
กลิ่นประหลาด
ศรีเผ่าพันธุ์
ร่มโพธิ์ชี
กาฬภักดี
เหรียญทอง
ยาประเสริฐ
ธัญญเจริญ
เครือแก้ว
อ่อนส้มกิจ
คำแพงมัด
แย้มฉวาก
ลีเอื้อ
สัญญมนต์
กันอำ
สร้อยระย้า
ทองรอด
แก้วโคราช
สุขสมบูรณ์
บัวเพ็ชร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางนอน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางนอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางนอน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางนอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางนอน
วัดยางนอน
วัดยางนอน
วัดยางนอน
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทรงวุฒิ
เด็กหญิงทิพกร
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายนพรัตน์

โตเมือง
จันทร์ใย
ทรงพันธ์
จงภักดี
ศรีโมรา
ทับเงิน
รัตนวงษ์
สุขเจริญ
มะโหฬาร
เกตุแก้ว
ท้วมพงษ์
ไพระออ
นิติศิริ
สุขเงิน
จันทร
ฉิมพาลี
อยู่สุวรรณ
วิชัย
อินทร์สมบูรณ์
จันทร์ลอย
แสงรัตนะ
เอียดทองคำ
เอี่ยมสะอาด
ชุ่มจิตร
อุดมผล
พลายสถิตย์
คล้ายนาค
รูปกลม
งามจิตร์
บัวคลี่
โพธิ์ศรี
แก้วเรือง
แสงวิจิตรตระกูล
นำจันทร์
ผลเจริญ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๗๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๑

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๒ เด็กหญิงนัฐมนวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๘

เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กหญิงพรชนิตว์
เด็กชายพีระพงษ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๐๙ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๘

เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายภูฤทธิ์
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กชายมานะพร
เด็กชายเมธัส
เด็กชายยศกร
เด็กชายยศกร
เด็กชายรชต
เด็กชายรัตนชัย
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวรฤทธิ์
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวิชญ์พล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิริ
เด็กชายศิริชัช

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๒๙ เด็กหญิงสายสัมพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๐

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายหิรัญ
เด็กชายอนัตชา
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กหญิงเกศรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐศักดิ์
เด็กชายเดชภพ
เด็กชายไตรภพ
เด็กชายทรงพล
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธีรตา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนพกร
เด็กชายบรรณวิชญ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๓๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๗

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๘ เด็กหญิงปญญาภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๔๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๔

เด็กชายปารวัฒน์
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงอรณิชา
นายกวิน
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงนพมาศ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายมอส
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงปองขวัญ
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงสุภามาศ
เด็กหญิงจันทิมา

นามสกุล
สูงปานเขา
โคสุวรรณ
ศิริพจน์
บุญยืน
ทีปะลา
ไพลสน
ชนะวงษ์
ภิญโญยิ่งทรัพย์
บุญอินทร์
สนธิศรี
ปรึกษา
อินโต
กองยอด
พุ่มสิน
แสนจันทร์
เร่งพัฒนา
ดอกมะสัง
เมืองโคตร
หอมรส
เพ็ชรพึ่งวงษ์
ผลนาค
ช้างจั่น
ศรีสุข
สวนดอกไม้
บำรุงทรัพย์
หอมสุวรรณ
สีโก
ดาวกระจาย
เสือคำราม
โพธิ์งาม
ทองพูนดี
เปรมจันทร์วงษ์
บุษบกแก้ว
จัตุรัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดตะลุ่ม
วัดตะลุ่ม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดช่องลม
วัดช่องลม
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๕

เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปณณพร
เด็กชายชลารักษ์
เด็กชายพูนศักดิ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกตัณณ์
เด็กหญิงเมธินี
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายธนกร
เด็กชายมานพ
เด็กหญิงอรยา
เด็กชายอรุชา
เด็กหญิงมลชนก
เด็กหญิงญาณนารี
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายพิชิตชัย

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๒

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๓ เด็กหญิงแพรพรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๗

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงพรรณวดี
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กหญิงอุมารินทร์
เด็กหญิงจิรชญา
เด็กชายยศวรรธน์
นางสาวศรินทิพย์
นางสาวธิชากร
นางสาวปนัดดา
นางสาวรมย์ธีรา
นางสาวอชินี
นางสาวอารยา
เด็กหญิงกัญญรัตน์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๘ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๘๙๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

นามสกุล
รุ่นณรงค์
งามขำ
เทพณรงค์
แจ่มรุจี
ถีระแก้ว
คงชาตรี
วงษ์สายวิเศษ
โพธิ์เจริญ
พวงเข็มแดง
วงไชยา
พูลทะวงษ์
งามทอง
วงษ์บัวงาม
ศรีเพียงจันทร์
สาลีพิมพ์
สุกแดง
เจริญผล
ส่วยสม
วงศ์พรม
บุญมา
สมบัติเจริญ
คงทับ
เพลิงน้อย
แสงจันทร์
บุญช่วย
ภู่ระหงษ์
นิยมทอง
ทับขุนทด
แหวนทองคำ
แซ่เล้า
คล้ายสุบรรณ
คล้ายสุบรรณ
เดชณรงค์
ขำสา
โชคสถาพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกฤษณา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกฤษณา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกฤษณา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดปาพฤกษ์
วัดกระทุ่มทอง
วัดกระทุ่มทอง
วัดกระทุ่มทอง
วัดกระทุ่มทอง
วัดกระทุ่มทอง
วัดกระทุ่มทอง
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดสูงสุมารมหันตาราม
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดศพเพลิง
วัดดอนตาจีน
วัดดอนตาจีน
วัดดาว
วัดดาว
วัดดาว
วัดดาว
วัดดาว
วัดดาว
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๐ เด็กชายเขมชาติ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๐๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กหญิงพรภิมล
เด็กชายพัช

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๗

เด็กชายภูชิต
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายรชานนท์
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กหญิงสิตาภัค
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงเกตน์สิรี
เด็กชายโกสินทร์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจุฑามาส
เด็กชายฐิสิทธ์
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธเนษฐ์
เด็กหญิงพิมพ์วิมล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๘ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๒๙

เด็กชายพุฒิพงศ์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๐ เด็กชายภูมิชนะพระเมือง
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๑ นางสาวรติญากรณ์

เด็กชายศักรินทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๓ เด็กหญิงศิรประพร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๔ เด็กหญิงศิรภัสสร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๒

นามสกุล
บุญศิลป
ผึ่งผลิ
สาลีผล
นำใจดี
พรหมใจรักษ์
จิตรีศัพท์
ดีสมจิตร
สมบัติเจริญ
วงษ์ศรีเผือก
บุณรัตพันธ์ุ
เรือนเพ็ชร
เดื่อไธสง
ปานอุทัย
กิจสุกราย
ผาสุกเขต
เกตุลาพร
สุภารส
โพธิ์ทอง
นาคทับที
ขุนไม้งาม
คงแสงงาม
วัฒนจรสโรจน์
ยอดสุข
งิ้วสุข
แก้วภมร
มะโน
เหมือนชุ่ม
การสมพิศ
ปนแก้ว
วงษ์เทศ
หงษ์โต
เหมือนทิม
จิตตระฉาย
เสาสมภพ
โกนจนันท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุพรรษา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๖ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๗ เด็กหญิงองค์อร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๘ เด็กหญิงอุมากร
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๕

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๓๙ เด็กหญิงกนิษฐนาฏ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๔๙

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกันตวี
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กหญิงเกศมณี
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายคธาวุธ
เด็กชายจตุพล

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๐ เด็กหญิงจันทร์สุฎาภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๖๙

เด็กชายจิตรภณ
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายชนกานต์
เด็กหญิงชนันภรณ์
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายชโยดม
เด็กหญิงชรีรัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงโชติรส
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายเดชาภพ

นามสกุล
สาระกูล
สวนสกุล
อินทรพยุง
แสงจันทร์ฉาย
สุปนตา
ธีรธรรม
สังข์สุวรรณ
บุญเกิด
เกิดสมบรูณ์
นำใจดี
ดิษฐ์ประเสริฐ
ศรีทับทิม
ขุนทอง
เรือนทอง
พระทิพย์วงศา
สุขสำแดง
ขุนคงมี
รุ่งธรรมไพศาล
หอมสุวรรณ
เต็มเปยม
เทียมลม
ฐานวโร
ปทุมสูติ
พูลสมบัติ
หมื่นเดช
ศรีนวล
แหยมประเสริฐ
พิทักษ์วงศ์
บูชา
เสาวกุล
ฤทธิยงค์
กลั่นศรี
บุญเรือน
กรุดเนียม
อุณรุทธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๐

เด็กชายทวีวิทย์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนาธาร
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายธนิสร
เด็กหญิงธัญนันท์
เด็กหญิงธัญศญา
เด็กหญิงธิดาภา
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร์

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๗๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๑

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๒ เด็กหญิงนภัสวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๓
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๔
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๘๙

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๐
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๓

เด็กหญิงนราธิป
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนันธิญา
เด็กชายนำมนต์
เด็กหญิงนิริศรา
เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กหญิงบุญตา
เด็กชายบูรภัช
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กชายปฏิวัติ
เด็กชายปณชัย

สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๔ เด็กหญิงประรัตน์ดา
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๐๙๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๔

เด็กหญิงปานชนก
เด็กชายปติวัฒน์
เด็กหญิงปยะภรณ์
เด็กหญิงปุญยวีร์
เด็กชายปุณยธร
เด็กหญิงผกาวรรณ
เด็กหญิงพนาขวัญ
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงพรสินี
เด็กหญิงพัชรกร

นามสกุล
กัณฑษา
โกนจนันท์
สาลีผล
นาคพรม
เมฆย้อย
งามถาวรวงศ์
กระจาดทอง
รอบรู้นิธิกุล
โสคำภา
ทองขาวขำ
อานอาชา
ช้างทอง
พิทักษ์วงษ์
คลังคำภา
เมืองแก้ว
เจริญผล
ใจกาษา
สภาพการ
พุ่มมาลี
หาสนนท์
ลายทิม
ชื่นใจฉำ
แสงงาม
แสงกระจ่าง
เยี่ยมไธสง
เจริญขำ
สมรูป
แสนไทย
กุลประสิทธิ์
เสือเมือง
สุวรรณหงษ์
นาคบุญ
กิจมณี
ทวีสิงห์
ช่อมะลิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๒๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๓๙

ชื่อ

นามสกุล

ร่มโพธิ์ชี
สมสวย
บุญเลิศ
อังกุลดี
ชุ่มชื่นดี
เนียมแสง
สุธาบุญ
นุชเจริญ
กลิ่นคำหอม
สุวรรณนุรักษ์
ศรีสะอาด
หงษ์โต
ตันติคงพันธ์
หงษ์กังวาล
มีนิลดี
นิลสกุล
เปยปาน
ดอกกุหลาบ
สาน้อย
สิทธิบรรณ
เทียนวิมลชัย
บุญจันทร์
เพชรประดับ
บุญมาก
เดชดวง
บุญเดช
ชาติวีระธรรม
รื่นรมย์
เหลืองช่างทอง
ตั้งวานิชกพงษ์
แสงบุญ
ตรีโอสถ
เด็กหญิงสุพรรณษา ขุนทอง
เด็กชายสุพีพัฒน์ พวงพิกุล
เด็กชายฬยาพล วงษา
เด็กหญิงพัตรพิมล
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงมัสฑลิกา
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายราชันย์
เด็กชายวงศ์วริศ
เด็กหญิงวทันยา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายวราเทพ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวสันต์
เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กหญิงวาสิณี
เด็กชายวิชิต
เด็กหญิงศกลวรรณ
เด็กชายสรพงษ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสลิมา
เด็กหญิงสันต์ฤทัย
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธิดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๐

เด็กชายอณุรักษ์
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงอนันตยา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงอภิษฎา
นางสาวศรินทิพย์
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวชญานันท์
นางสาวนิภาพร
นางสาววณิฌา
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวสุวรรณา
นางสาวจิรนันท์
นายชยุตพงศ์
นางสาวธิดารัตน์
นายปยวัฒน์
นางสาวช่อเพชร
เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กชายชโนทัย
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายวรวิช
เด็กชายชานน
เด็กชายธนกร
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอนวัช
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายพิชามญชุ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงชญาภา
นายชลทร
นายบรรลือ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๔๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๕๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

วิเชียรรัตนพันธ์
เขียวอรุณ
ช้อยผดุง
บูรณะเสรี
พูลมี
ศรีเปล่ง
สังชวิศิษฎ์
จอมสัมฤทธิ์
ศรีนาค
อยู่ฤทธิ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

ตัญยงค์
ฉิมพาลี
วรรณโต
โพธิ์หอม
สูญศรี
วังกรานต์
บรรจง
รุ่งทอง
แสงลำ
มังกร
ชาวห้วยหมาก
สมประสงค์
ขาวขำ
ชาวบ้านกร่าง
นาคคำพันธ์
จันทร์ไกร
บุญขจร
รื่นลม
แย้มขำ
กัญญาเงิน
มีเพชร
อุบลบาน
เอี่ยมแสง
มูลธรรม
ลิสธรรม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

หมายเหตุ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) วัดสาลี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

วัดสาลี
วัดสาลี
วัดสาลี
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นายพีรพล
พลายเพ็ชร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๖ เด็กชายวรโชติ
คงกะพัน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๗ เด็กหญิงธิดารัตน์ รุ่งเรือง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๘ เด็กหญิงพลอยชมพู เกตุประทุม
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๙ เด็กชายมโนพัศ พรหมเดช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๐ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๑ เด็กชายโสภณัฐ สังวรเศรษฐ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๒ เด็กหญิงจันทร์ฑิมา ทัพชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๓ เด็กหญิงชนินาถ เพ็งแข
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๔ เด็กหญิงฐิติญา
เสร็จกิจ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๕ เด็กชายธนกร
กลีบบัว
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๖ เด็กหญิงธนิชชา กิมเต็ก
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๗ เด็กชายธีรภัทร แซ่ล้ี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๘ เด็กหญิงนภัสวรรณ อินสว่าง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๘๙ เด็กหญิงนภัสสร หงส์โต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๐ เด็กหญิงปาริฉัตร สมจิตร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๑ เด็กชายพีรศิลป พลเสน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๒ เด็กหญิงมณีทิพย์ เข็มทอง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๓ เด็กชายยศวัฒน์ โพธิ์ระสะ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๔ เด็กหญิงรสนันท์ ฝอยติ้น
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๕ เด็กหญิงวณิชชา สมจิตร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๖ เด็กชายวรวุฒิ
ทรงธิบาย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๗ เด็กหญิงศิรภัทร สว่างศรี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๘ เด็กชายศิระณัฐ นัยพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๙๙ เด็กหญิงสิรีธร
แย้มประโคน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๐ เด็กหญิงอดิศา
สร้อยเกลียว
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๑ เด็กชายอาภัสพงษ์ วัฒนศิริชัยกุล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๒ เด็กหญิงเกศินี
กังวาล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๓ เด็กชายวิรพงศ์
มาตรหนองจอก
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๔ เด็กหญิงวรดา
วิชานำ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๕ เด็กหญิงสุณิสา
ยอดเพ็ชร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๖ เด็กหญิงสุภาพร แก้วหาดี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๗ เด็กชายกิจสดา เนียมเพราะ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
รักภูมิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๐๙ เด็กหญิงอรสา
จ้อยสีเกตุ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๐๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองจิก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดพยัคฆาราม
วัดวังตะกู
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดหนองวัลย์เปรียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๐

เด็กหญิงจันทร์รุ่ง
เด็กชายณัฐวุฒิ
นายพงศ์กร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายนครรินทร์
เด็กชายพิสิฐ
เด็กหญิงวันดี

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๖

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๗ เด็กหญิงศรีณัฐกฤตา

เด็กชายอรรถชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๙ เด็กชายกรชกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๐ เด็กชายเจษฎา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๑ เด็กหญิงนิตยา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๒ เด็กชายพชร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๓ เด็กชายวรากร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๔ เด็กชายวราวุธ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๕ เด็กหญิงศศิชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๖ เด็กชายศิริศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๗ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๘ นายณรงค์ฤทธิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๒๙ เด็กชายจีรภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๐ เด็กหญิงดารารัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๑ เด็กหญิงตวงพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๒ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๓ เด็กชายธีรวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๔ เด็กหญิงพิยะดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๕ เด็กชายรัชชานนท์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๖ เด็กหญิงรุจิรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๗ เด็กหญิงวรรณพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๘ เด็กชายวิโรจน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๓๙ เด็กชายสิรดนัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๐ เด็กชายสิรวิชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๑ เด็กชายอำนาจ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๒ เด็กชายคทาวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๓ เด็กชายฉัตรเพชร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๔ เด็กหญิงชุติมา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๑๘

นามสกุล
สมบัติวงศ์
เกิดสมบูรณ์
โพธิ์พันธ์
รุ่งเรือง
วันอยู่
ใจซื่อ
ศรีโพธิ์
เสาวมาลย์
ศรีสกุลกาญจน์
ศรีสมเดช
มะลิถอด
ใจกล้า
อินทร์ลักษณะ
โลลุวัฒนา
ธิจันดา
เสน่หา
ผิวผ่อง
เที่ยงลิ้ม
บุญครอง
ขำดี
พูลน้อย
เธียรประณีต
บุญมี
คำหอมกุล
จำปาสุข
ผิวขำทองดี
พุฒเกิดพันธ์
คงชาตรี
มณีอุปถัมภ์
ใยบัว
บุญประเสริฐ
โพธิ์งาม
ศรีอำพัน
คำหอมกุล
โพธิ์งาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งคอก

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งคอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดทุ่งคอก
วัดหนองวัลย์เปรียง
วัดไชยนาราษฎร์
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๕ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ

เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๗ เด็กชายภัทรพงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๘ เด็กชายภูริพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๙ เด็กหญิงมนวิภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๐ เด็กชายมาโปรด
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๑ เด็กหญิงมาริษา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๒ เด็กหญิงวิภาวดี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๓ เด็กชายสันติ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๔ เด็กชายสุทธิพจน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๕ เด็กหญิงอนิสา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๖ เด็กชายอภิยุทธ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๗ เด็กชายอรงกรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๘ เด็กหญิงนิยตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๕๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๐ เด็กชายธีรวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๑ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๒ เด็กชายสุวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๓ เด็กหญิงอรณิชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๔ เด็กชายอานกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๕ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๖ เด็กหญิงจารุวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๗ เด็กหญิงจิราวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๔๖

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๘ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๖๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๗๙

เด็กชายณัฏฐกานต์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายเกียรติชัย
เด็กชายอนุเดช
เด็กหญิงอลิสา
เด็กชายธนโชค
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงวาสนา

นามสกุล

เถื่อนสุวรรณ
จิตประทุม
มาใจทัศน์
นาคเวข
เกศมณี
ปรางแฉ่ง
บุญมา
หาญกล้า
ปานอำพันธ์
สำรวจหันต์
กลิ่นสอน
มาลัยทอง
นกสกุล
โพธิ์งาม
ปนสำอางค์
จินดารัตน์
เรืองเชื้อเหมือน
ระบุตร
บัวนาค
กลิ่นหอม
ใจซื่อ
ยวงเพชร
ใจมั่น
มอญกลาง
เกตุเห่ง
สว่างแจ้ง
อยู่บ้านแพ้ว
เฟองนคร
สิงห์จันทึก
บุญหนัก
ภูฆัง
ชัยรัตน์
ตุ้มไพร
ศรีภุมมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทับกระดาน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทับกระดาน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทับกระดาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัววัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัววัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัววัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดบางซอ
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดทับกระดาน
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกชกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๑ เด็กชายณัฐกิตต์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๒ เด็กชายเดชาวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๓ เด็กชายธนกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๔ เด็กหญิงธีรกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๕ เด็กชายนันท์ภวิศ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๖ เด็กชายศุภกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๗ เด็กหญิงสุวิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๘ เด็กหญิงรุ่งนภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๙ เด็กหญิงจีรนันท์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๐ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๑ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๒ เด็กหญิงพัชรี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๘๐

สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๓ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๑๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๐

เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายรัชตะ
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายฐานทัพ
เด็กหญิงสุกัญญา
นายอาชอ
นางสาวรัตนาภรณ์
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายณภัตร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายนันทิน
เด็กชายนาถวัฒน์

สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๑ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงกัลยารัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๓ เด็กหญิงชลดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๔ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๒

นามสกุล
เทียมสุวรรณ์
อินทดก
ภูมมาลา
ชูศูนย์
กกสูงเนิน
เจตพุก
ศิริฤกษ์
นาคุณ
พรหมมะณี
สุกรี
คำวัติ
แสนวัง
ทองสุข
ใจซื่อ
สุวรรณศรี
อร่ามศรี
นุชวงษ์
แตงอ่อน
ทานำ
หินซุย
ธรรมโส
พม่า
ปนนิลเพชร
สุทธิพงศ์เกียรติ์
สารลิขิต
บัวอุไร
สีช่ืน
วีระศักดิ์
สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชัยศิลปเจริญ
โสมศิริกุล
เพียรภักดี
วิมูลชาติ
ปสสารู
ศรีสังข์งาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัววัง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัววัง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัววัง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัววัง
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัววัง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดบ่อสุพรรณ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดหัวกลับ
วัดพรสวรรค์
วัดบวรศิริธรรม
วัดบวรศิริธรรม
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงฐิติมา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๖ เด็กชายณัฏฐพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๗ เด็กชายณัฐนันท์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๘ เด็กชายธณัฐ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๙ เด็กชายธิติศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๐ เด็กชายบัณฑิต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๑ เด็กชายบุญสร้าง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๒ เด็กชายปรีดยาธร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๓ เด็กชายปณรเมธส์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๔ เด็กชายพงศ์พล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๕ เด็กหญิงพิมพิศา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๖ เด็กหญิงเมธาวี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๗ เด็กชายวรภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๘ เด็กชายวรวิชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๒๙ เด็กหญิงวันวิภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๐ เด็กหญิงวิศรุตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๑ เด็กชายศักดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๒ เด็กหญิงศิรภัสสร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๓ เด็กชายศุภสิน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๔ เด็กหญิงศุภากร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๕ เด็กชายศุภาณุพัศ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๖ เด็กชายสิรภพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๗ เด็กหญิงสุนิษา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๘ เด็กหญิงสุนิสา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๑๕

สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๓๙ เด็กหญิงสุพรรณษา

สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๔๙

เด็กหญิงอนรรฆวี
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอรงกรณ์
เด็กชายเดชาธร
นายภัคนันท์
นางสาวเบญจพร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศรีอนงค์
พรหมสิน
มณีวงศ์
แสงสว่าง
อุตะมะ
โพธิ์สวรรค์
ขำยินดี
ศรีจันทร์
เรียนทิพย์
ร่มโพธิ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

โสอุดม
ม่วงลี
คล้ายสุบรรณ
เจริญสุข
รอดแผ้วพาล
ศรีทับทิม
ใจสุขดี
คงยืน
อินทร์สวาท
เรือนรส
ส่งสมบุญ
บูชา
รู้รอบดี
สมสวย
แสงวิจิตร
ศิริแช่ม
จันทะมัด
แก้วบุบผา
ฟาหวั่น
เหล่าซ้วน
การสมศักดิ์
คำหอมกุล
แก้วมีศรี
ปทมเมธิน
หอมสาตร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางลี่วิทยา

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
วัดทองประดิษฐ์
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายเปรียว
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๑ นายพีรพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๒ นางสาวภัทรลดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๓ นายวุฒิชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๔ เด็กหญิงสุนิษา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๕ นางสาวอาริสา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๖ เด็กหญิงจิดาภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๗ เด็กหญิงซอแก้ว
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๘ เด็กหญิงญาณิสา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๙ เด็กหญิงณัฐพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๐ เด็กชายธนเดช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๑ เด็กหญิงนภัสสร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๒ เด็กหญิงนัฏฐชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๓ เด็กหญิงบัณฑิตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๔ เด็กหญิงปยาภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๕ เด็กชายพงษ์ภูริช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๖ เด็กหญิงพัชรี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๗ เด็กชายภาณุวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๘ เด็กชายภูริภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๖๙ เด็กชายมาโนช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๐ เด็กหญิงรัตนา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๑ เด็กชายวรปรัชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๒ เด็กชายสรการ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๓ เด็กชายสราวุธ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๔ เด็กหญิงสโรชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๕ เด็กหญิงสาริกา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๖ เด็กหญิงสุทธิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๗ เด็กหญิงสุภาพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๘ เด็กชายอมรเทพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๗๙ เด็กหญิงปาริฉัตร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๐ เด็กหญิงศกาวรัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๑ เด็กหญิงสิลิลทิพย์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๒ เด็กหญิงกุนนิพา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๓ เด็กหญิงจริญา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๔ เด็กหญิงพรนภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๕๐

นามสกุล
แก้วขาว
แสนเสนาะ
รามจุล
สริอุบล
มีภักดี
โรจน์ทะนงค์
เข็มทอง
รังสวัสดิ์จิตร์
ดำรงกมลทิพย์
กลิ่นโฉม
สถาปตานนท์
อิ่มใจ
พุฒสีหมอก
หงษ์กลัด
เปยมเต็มดี
จุ้ยพันธุ์
ฉายอรุณ
อุดมอานุภาพสุข
ชาวบ้านใหม่
สำเนียงงาม
โพธิ์ไพจิต
ศรีรุ่งเรือง
ศรีน้อยเมือง
โพธิ์รังนก
จันทร์ฉาย
เกิดโภคา
ใจหาญ
ศรีเกตุสุข
บุตรดี
นิตย์ใหม่
บุญส่ง
ศรีสุข
จำปาเงิน
เกตุนิธี
วรกิจธำรงค์ชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางลี่วิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางลี่วิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดใหม่อัมพวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่

สังกัดวัด

วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๕ เด็กหญิงพิมลพรรณ

เด็กชายชิษณุพงศ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๗ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๘ เด็กชายภาคภูมิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๙ เด็กชายพรพิชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๐ เด็กชายฤทธิรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๑ เด็กชายสิทธินนท์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๒ เด็กชายเสฎฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๓ เด็กหญิงเกวลิน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๔ เด็กชายจีรพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๕ เด็กหญิงชญานันทิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๘๖

สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๒๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๓

เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธนาคิม
เด็กชายธเนตร
เด็กชายประกิต
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงกนกอร

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๘

เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงวัชรินทร์
เด็กชายสายฟา
เด็กชายกันตนา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายธิเบศ
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายเมธา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายจีรวัฒ
เด็กชายทักศกร
เด็กชายธนกร

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๑๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

นามสกุล
เสียงกลม
เดชโชติ
ผิวดำดี
แซ่เฮง
เพชรศรี
คลาดแคล้วดี
ศรีตองอ่อน
จันทร์มณี
ทัศน์เอี่ยม
ชูช่ืน
ไหงเพ็ชร
ศรีโปฎก
สุวรรณศรี
เขียวไพรพนา
สังฆทิพย์
โพธิประสาท
ฉิมวัย
พิทักษา
คำหอมกุล
ซันแลนด์
ลิอุบล
ใจบุญ
นาคเด่น
รัตนโสภณ
ถมภิรมณ์
เจียะจิระวิบูลย์
รัศมี
ศรีวิเศษ
ผิวหอม
เจนใจดี
แสงสุวรรณ
ศรกล้า
แย้มยิ้ม
ธัญญเจริญ
สว่างศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๕/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๕/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๑๕/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางกร่าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางกร่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

สังกัดวัด

วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดท่าไชย
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดรางกร่าง
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงฟารุ่ง ชาวดอนคา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๑ เด็กหญิงวริศรา เดือนฉาย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๒ เด็กหญิงเอมมิกา ภู่มาลา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๓ เด็กหญิงนภัสวรรณ ภูฆัง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๔ เด็กชายอิศรา
ภูฆัง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๕ เด็กหญิงประภัสสร ชาวแปดริ้ว
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๖ เด็กหญิงพิชามญช์ุ วรรณวงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๗ เด็กหญิงมณีวรรณ ภูฆัง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๘ เด็กหญิงวรรณนิสา ภูฆัง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๙ เด็กชายคุณานนท์ ปานเพชร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๐ เด็กชายนวพล
ภูฆัง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๑ นายกฤชพรรดิ์
สิงห์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๒ นางสาวสุทธิภัทร แร่เพชร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๓ นางสาวชลิตา
ปทุมสูติ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๔ นางสาวนุชนาฎ สุวรรณประทีป
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๕ นางสาวเบญจพร เชื้อวงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๖ นางสาวแพรพลอย แก้วศรีงาม
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๗ เด็กหญิงวัชราภรณ์ คล้ายคลัง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๘ เด็กหญิงสุทธิดา กองม่วง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๓๙ เด็กชายอภิชาติ ช่างเรือนกุล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๐ เด็กชายวรพงษ์ สังข์สุภาพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๑ นางสาวกายพร ปทุมสูตร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๒ นางสาวกิตติยา รังสรรคลิขิต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๓ นางสาวณัฐวดี
ทองน้อย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๔ นายณัฐวุฒิ
ศรีเอี่ยม
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๕ นายธนากร
บุญรอด
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๖ นายธีรชาติ
แก้วอำไพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๗ นายธีรวัฒน์
ราตรี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๘ นายพีรพัฒน์
ปานเพชร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๔๙ นายพีรวัส
โล่งอากาศ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๐ นายพุฒิพงษ์
หงษ์เวียงจันทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๑ นางสาวเพ็ญนภา อาจคงหาญ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๒ นายวิทยา
ศรีเหรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๓ นายสมพร
ทองคง
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๔ นางสาวจิรนันท์ แพงพันธุ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

สังกัดวัด

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดหนองผักนาก
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดลำพันบอง
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม
วัดเขาทำเทียม

๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองผักนาก
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองผักนาก

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำพันบอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำพันบอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง
๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำพันบอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำพันบอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นายชยทัต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๖ นางสาวณัฐชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๗ นายธนภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๘ นางสาวเมตตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๙ นางสาวรวิสรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๐ นางสาวรัชนิตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๑ นางสาววนิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๒ นายวุฒิยา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๓ นางสาวจิดาภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๔ นางสาวฐิติมา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๕ นายนลธวัช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๖ นางสาวปศิตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๗ นางสาวปยะฉัตร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๘ นายพลภพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๖๙ นายพัฒนพงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๐ นายยศธนาวิน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๑ นายวีรศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๒ นายวุฒิชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๓ นายสิริภพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๔ นายอนันตชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๕ นางสาวกชกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๕๕

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๖ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กชายกิตติภูมิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๘ เด็กหญิงกิตติวรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๙ เด็กหญิงจิราพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๐ เด็กหญิงจิราภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๑ นางสาวชนนิกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๒ นางสาวชาลิสา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๓ เด็กหญิงฐิติมา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๔ เด็กชายณัฐพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๕ นางสาวณัฐสุภา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๖ เด็กหญิงณิชกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๗ นายตรัยเพชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๗๗

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๘ เด็กหญิงทัศน์วรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๘๙

นายธนพนธ์

นามสกุล
จันตระกูลชัย
บุญขำ
สุขสำราญ
บุญขำ
สุทธิจิต
กนกวรกาญจน์
สามงาม
อยู่คง
วรปญญานันท์
สังข์ภักดี
แก้วสระแสน
คล่องคณิตสรณ์
ทักษิณ
ศรีสุธีวงศ์
เครื่องพนัด
เถื่อนทัศน์
ศรีโชค
จันทร์หอม
แร่ใจดี
แดงสุวรรณ
สืบประเสริฐกุล
มาตรวิจิตร
งามทอง
ดอนผิวไพร
เทียมทัน
โชว์พานิช
เยียนเพชร
โพธิ์ศรีทอง
ภู่พัก
หมุนสาคร
ใจมั่น
พุทธเจริญ
แผนสมบูรณ์
พงษ์แสงกุล
คำไพเราะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๐

นางสาวเนตรนภา
เด็กชายปาทองแท้
นางสาวพัณณ์วดี
นางสาวพิชญา
นางสาวพิมพ์มาดา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
นางสาวแพรวรรณ
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวมัลลิกา
เด็กหญิงรัตติกาล
นางสาววราภรณ์
นางสาววราลี
นายศักดิ์นรินทร์
เด็กหญิงสุพัตตรา
นางสาวสุภานัน
นางสาวหัทยา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายอรุชา

ผิวดี
ปานเพชร
ธัญญ์เดชาสถาน
ดวงมาลา
แสงทอง
สิมลัย
ลีสุขสาม
ภักดีวงษ์
แร่เพชร
คล้ายมาลา
พรหมสันต์
โพธิ์ปน
อุ่นคำ
อู่อรุณ
ผู้มีทรัพย์
วาสิงหน
ผ่องโชค
สวยค้าข้าว
พลายยงค์
วงษ์กัณหา
ปนอุดมพัฒน์
คงเจริญ
มณีโชติ
อุ่นใจ
สุขใส
กอดสอาด
สมัครการ
เอียดพระพาย
วงษ์กัณหา
ตุนอยู่เพชร
คำสังวาล
ตันพานิชกุล
แสนทิ
แก้วบัวดี
พันธ์เพ็ง

สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๓๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๗

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๘ เด็กหญิงพรรณวษา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๐๙

เด็กหญิงพัชราภา

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๐ เด็กหญิงพิมพ์บงกช

เด็กหญิงศุภิสรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๒ เด็กชายอภิชาติ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๓ เด็กหญิงอรปรียา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๔ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๕ เด็กชายธนดล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๖ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๗ เด็กหญิงภัทรธิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๘ เด็กชายเมธา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๙ เด็กชายรติพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๐ เด็กชายจักรพันธ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๑ เด็กชายณรงค์ชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๒ เด็กชายณัฐชนน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๓ เด็กชายปยวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๑๑

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดนันทวัน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายรณภัทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๖ เด็กชายวิศวะ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๗ เด็กชายศุภวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๘ เด็กหญิงดวงดาว
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๙ เด็กชายธนพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๐ เด็กหญิงนภัสสร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๑ เด็กหญิงเพ็ชชรี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๒ เด็กชายวัชรพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๓ เด็กหญิงสุกัญญา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๔ เด็กชายสุรยุทธ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๕ เด็กหญิงณัฐกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๗ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๘ เด็กชายธันวา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๓๙ เด็กชายธีรยุทธ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๐ เด็กหญิงพิชชานุช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๑ เด็กหญิงชลธิชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๓ เด็กหญิงนิศารัตน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๔ เด็กหญิงปยพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๕ เด็กชายพงษกรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๒๕

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๖ เด็กหญิงพิมลพรรณ

เด็กหญิงฟาใส
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๘ เด็กชายวัชรพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๙ เด็กชายสิริชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๐ เด็กชายเฉลิมชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๑ เด็กชายธนพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๒ เด็กชายธรรมรักษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๓ เด็กชายธวัชชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๔ เด็กชายธีรยุทธ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๕ เด็กชายนฤเบศ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๖ เด็กชายบดินทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๗ เด็กชายปฐม
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๘ เด็กชายพงศพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๕๙ เด็กหญิงพีรดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๔๗

นามสกุล

โพธิ์ทอง
ทองดอนแพง
โพธิ์ทา
เจตทคุ
ไกรทาสี
โสไกร
แก้วเก้าดวง
แก้วบัวดี
ตะวะนะ
ดำเล็ก
โพธิ์ศรีทอง
อุ่มสุข
ฝอยทอง
ใจมั่น
จิตผ่อง
แก้วบัวดี
กำแพงใหญ่
ศรีวะรม
แสนชา
แสนชา
ศรีบุญเรือง
สามงามยา
จิตรอุดม
ผิวเหลือง
แขกใจเย็น
โตอุ่นเพชร
ม่วงเถื่อน
นามเสนาะ
จันทร์โอ
แลเพชร
พักเรือนดี
ภูกองชัย
มี
ใจโอบอ้อม
สิงห์ชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระพังลาน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระพังลาน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดสระพังลาน
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดยางไทยเจริญผล
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ
วัดดอนมะเกลือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๐

เด็กชายภาธร
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุพัตตรา
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงหงษ์หยก
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรรัมภา

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๘

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๖๙ เด็กหญิงอรัญณิการ์

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๐

เด็กชายอลงกรณ์

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๑ เด็กชายเอกนรินทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๘

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายภานุสรณ์
เด็กหญิงกชมาศ
เด็กชายกันตภณ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๗๙ เด็กหญิงจรรยาภรณ์

เด็กชายจิรวัฒ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๑ เด็กหญิงศศิธร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๒ เด็กชายอภิวิชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๓ เด็กชายยุทธภูมิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๔ นางสาวไม้
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๕ เด็กชายกิจจา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๖ เด็กชายกันต์ดนัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๗ เด็กหญิงจุฑามาศ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๘ เด็กชายสฤษพนธ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๙ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๐ เด็กชายจิระศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๑ เด็กหญิงภูวดล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๒ เด็กชายมนตรี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๘๐

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา

นามสกุล
ล้านใจดี
แลโสภา
คนสะอาด
เที่ยงแท้
จืองี้
แขกใจเย็น
เถื่อนคนรัก
มารูปหมอก
ศรีเกษร
อั๋นใจใหญ่
พลเสน
บุญเจริญ
ชาววังฆ้อง
ทรัพย์ละออ
สารภิรมย์
ยอดปญญา
สุนทรวิภาต
ช้างขนุน
จันทร์สวาท
จันทร์ใหม่มูล
เปยมทอง
สุขเกษม
วงศ์แก้ว
โพธิ์โต
ชนต่างแดน
บุญจันทร์
หงส์โต
ชื่นจรเข้
มาลาสาย
สาระสุข
ดำคำทา
ทรัพย์พล
ศรีดีเอี่ยม
จันทร์อุดม
ปนแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) วัดดอนมะเกลือ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทราวาส
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนรัตนศึกษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

วัดจันทราวาส
วัดจันทราวาส
วัดเขากำแพง
วัดเขากำแพง
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๕

เด็กชายจักรภพ
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงศศิชา
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายศักดิ์ณรงค์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายบูรพา
เด็กชายดุนพล
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายธีรศักดิ์

สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๔๙๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๑

เด็กชายชาญชัย
เด็กชายนขเรศ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๒ เด็กชายณัฐกาญจน์

นายโยธิน
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๔ นางสาวธัญญาพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๕ นายปณต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๖ เด็กชายกิตติศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๗ เด็กชายธนวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๘ เด็กชายพีรพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๙ เด็กชายธีรภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๐ เด็กหญิงนฤมล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๑ เด็กหญิงพนิตพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๒ เด็กชายศักรินทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๓ เด็กชายพงษ์ศกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๔ เด็กชายวัชรพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๕ เด็กชายอดิศร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๖ เด็กหญิงนัฐกานต์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๗ เด็กหญิงอริญา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๘ เด็กชายพลวัต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๒๙ เด็กชายพีรวิชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๑๓

นามสกุล
ทองดี
แก้วบาง
พันธ์เพ็ชร
บุญส่ง
เนียมแก้ว
ศรีวิเชียร
คงตะเคียน
มะโนรมณ์
ปญญารชุน
วงษ์ศรีนาค
พรมศร
เขียวบริสุทธิ์
เอี่ยมอาจ
ชัยอินทร์
บรรดาศักดิ์
สุกปลั่ง
เจือจุ้ย
มะลิทอง
เรือนทอง
ทุมกองแก้ว
วงศ์วิรัติ
ขำรอด
วรรณประโพธิ์
จันทนา
แสงฉาย
มาตรา
บุญเมือง
ทรัพประสม
แก้วมณี
พรประเสริฐ
วรรณวงค์
วงษ์พราหมณ์
ช่ออังชัน
เนาวคุณ
จารุวสุศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนคาวิทยา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนคาวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพลับพลาไชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพลับพลาไชย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาพระเจ้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
๑๕/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๑๕/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดปฐมเจดีย์
วัดปฐมเจดีย์
วัดปาพระเจ้า
วัดปาพระเจ้า
วัดวสันตาราม
วัดวสันตาราม
วัดวสันตาราม
วัดวสันตาราม
วัดวสันตาราม
วัดวสันตาราม
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดพระลอย
วัดประตูสาร
วัดประตูสาร
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายรชต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๑ เด็กหญิงลภิสรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๒ นายศีลวัตร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๓ เด็กหญิงกนกพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๔ เด็กหญิงกัลยกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๕ เด็กหญิงกิตญดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๖ เด็กชายครองธรรม
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๗ เด็กชายเฉลิมชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๘ เด็กหญิงชลิตา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๙ เด็กหญิงฑิฆัมพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๐ เด็กชายณัฐวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๒ เด็กชายเดชาวัต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๓ เด็กชายธีภพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๔ เด็กหญิงปยธิดา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๕ เด็กชายพนมวัสส์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๖ เด็กหญิงโมณิกา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๗ เด็กหญิงวิจิตรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๘ เด็กหญิงวิริยา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๔๙ เด็กหญิงศรัณยา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๐ เด็กชายศิรวิชญ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๑ เด็กชายถิรวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๒ เด็กหญิงธนพร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๓ เด็กชายธนากร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๔ เด็กชายพีรเดช
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๕ เด็กหญิงมุกฎา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๖ เด็กหญิงศศิรินทร์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๗ เด็กหญิงกัลยกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๘ เด็กชายกิตติพจน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๕๙ เด็กชายจารุภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๐ เด็กชายธนพงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๑ เด็กชายธนพิพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๒ เด็กชายธิติวัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๓ เด็กหญิงนฤมล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๔ เด็กชายพิทักษ์พงศ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๓๐

นามสกุล
สุจารีรัตน์
กลับวิเศษ
โพธิ์รอด
กันคำ
ทองฤทธิ์
ธนากิจนุกูล
ศรีอนันต์
ตั้งตรงเจต
ผิวเกลี้ยง
แคล้วโยธา
บวบทอง
โตทอง
ภู่เจริญ
ยศนวน
เกตุเหล็ก
คงดี
บุญโพธิ์
แซ่เจี่ย
ผิวแดง
สวยค้าข้าว
ต๊ะปนตา
หวานชะเอม
ฤทธิ์เดช
ศรีสด
พลชา
พุทธไชย
โกสินเอกสิทธิ์
แย้มพลาย
คงพุ่ม
นกน้อย
สมคุณา
สุวรรณประทีป
รวยทรัพย์
รักวิเศษ
ไชยสันต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสหวิทย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสหวิทย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสหวิทย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสหวิทย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น
วัดสามจุ่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพีรพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๖ เด็กชายพีระพล
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๗ เด็กชายมนัญชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๘ เด็กหญิงมนัสนันท์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๙ เด็กหญิงเมธาวดี
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๐ เด็กชายยิ่งศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๑ เด็กชายวรากร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๒ เด็กชายศักดิทัต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๓ เด็กชายศุภกิจ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๔ เด็กชายศุภชัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๕ เด็กชายศุภณัฐ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๖ เด็กชายอดิศร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๖๕

สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๗ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กชายก้องภพ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๙ เด็กหญิงชุตินันท์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๐ เด็กชายณัฐภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๑ เด็กชายทวีศักดิ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๒ เด็กชายธนพงษ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๓ เด็กชายธนภัทร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๔ เด็กชายธนัท
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๕ เด็กชายธีรพัฒน์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๖ เด็กชายนวกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๗ เด็กชายพงศ์ภัค
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๘ เด็กชายพัสกร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๘๙ เด็กหญิงรัชนก
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๐ เด็กชายวชิร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๑ เด็กชายวิทวัส
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๒ เด็กชายศรัณยู
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๓ เด็กชายศิริโชค
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๔ เด็กหญิงสัณห์ฤทัย
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๕ เด็กหญิงสิรินทรา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๖ เด็กหญิงสุภัทรศร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๗ เด็กหญิงอธิชา
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๘ เด็กชายอมร
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๙๙ เด็กชายเกิกพิชิต
สพ ๒๕๒๖๒/๑๕๗๘

นามสกุล
แก้วศรี
เกลี้ยงประเสริฐ
หอมชื่น
ทองอ้น
เฟองฟู
โซวเซ็ง
สุดแก้ว
เผื่อนสุริยา
ช่วยชูเชิด
รักสนิท
ขอพึ่ง
เกตุพิทักษ์
หอมชื่น
ดอกมะสังข์
ไชโย
มลิวัลย์
ขอพึ่ง
ภูเวียง
สาลี
ศรีวิเชียร
สุวรรณประทีป
สาระยิง
จิตติวสุรัตน์
เพิ่มพูล
คำนคร
ศรีบุญเรือง
แสงอินทร์
แตงหวาน
มังกรพันธุ์
จอมพงษ์ร่ืน
ขวัญดี
บุญเรืองรอด
อรุณฉาย
หอมไม่หาย
หอมระรื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ 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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๔๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๐ เด็กชายเกียรติศักดิ์

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายเจมส์
เด็กชายชนะชน
เด็กชายชัยวุฒิ
เด็กชายฌานชนัญ
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กชายนเรศฤทธิ์

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๒

เด็กชายนวพล

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๑
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๒
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๓
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๔
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๕
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๐๙
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๐

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๔

เด็กชายพัชรพล

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๖
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๗
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๘
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๑๙

สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๒๐
สพ ๒๕๒๖๒/๑๖๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายรณกร
เด็กชายสุชิน
เด็กชายอดิศร

นามสกุล

ขุ้ยตั้ง
กล้าหาญ
แต่งงาม
เกตุประทุม
ยิ่งยวด
อินทุมาร
บุตรา
ศรีวิเชียร
เสร็จกิจ
มาศิริ
ตู้แก้ว
ศรีเมือง
ก้องเวหา
ยี่สุ่น
บุญชู
ทัพเครือ
พุทธวรรณ
แพเอี่ยมอำพน
คงพุ่ม
พุ่มเงินพวง
ชาวปลายนา
คนทน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอำนวยเวทย์
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอำนวยเวทย์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ 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

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๔๗
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