
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑

ส่งสอบ ๓,๕๖๙ คน ขาดสอบ ๕๔๖ คน คงสอบ ๓,๐๒๓ คน สอบได้ ๑,๒๖๙ คน สอบตก ๑,๗๕๔ คน  (๔๑.๙๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๑
นางสาวกานต์รวี ชืนอารมย์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๒
นางสาวชลธิชา ถาวรหงส์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๓
นางสาวดุษฎี ปลืมเปลียน

้ ่

๑๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๔
นางสาวทัศรัตน์ มณีล้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๕
นางสาวพุทธรักษา เกตุวิชัย ๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๖
นางสาวอภิชญา เกตุภพ ๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๗
นางสาวอาภา จันทะวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๘
นางสาวอิสริยา ล้อมแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๐๙
นางสาวกนกพิชญ์ จันทร์เจ๊ก

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๐
นางสาวกรรณิการ์ โสภาวงษ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๑

นางสาวกฤษญภร โตทอง ๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๒
นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งจิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๓

นางสาวกัลยรักษ์ เนืองกรุ่น

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๔

นายกานต์ ทองมิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๕

นางสาวกุลจิรา บุญก้อง
๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๖

นางสาวขวัญจิรา ภูดินดำ
๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๗

นางสาวชนาพร คำใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๘

นางสาวธารทิพย์ เอียมอร่าม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๑๙

นางสาวนันทิตา โพธิศรีดี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๐
นางสาวเปรมกมล เถือนประดิษฐ์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๑

นางสาวพรทิพย์ สาตรา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๒

นางสาวพิชญาภา ขันสร้อย ๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๓
นางสาวพุทธรักษา ดุลยกนิษฐ ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๔

นางสาวแพรวา ภูมิจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๕
นางสาวฟานรินทร์ เข็มทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๖

นางสาวภริตา รีรานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๗

นายภัทท์ เกิดสมศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๘

นางสาวภัทรวดี ปะสาลาสี ๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๒๙
นางสาวภัทรานิษฐ์ จรรยา ๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๐
นายภาสวี สวนพลู

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๑
นางสาวมนทกานต์ ลมเชย

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๒

นางสาวมนัสวี แก้วตา ๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๓

นางสาววรางคณา ภาคภูมิ
๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๔

นายวัชรพงศ์ สูงสุด ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๕

นางสาวศศิธร นครไชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๖

นางสาวศิรินทิพย์ เสวะนา ๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๗

นางสาวสุชานาถ เจริญฉวีวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๘

นางสาวสุพิชชา เพ็งรักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๓๙

นางสาวสุภาวดี เขียวกุล ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๐
นางสาวกรณิศ จ่อมกะโทก ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๑

นางสาวกัลยรักษ์ ขบวนกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๒

นางสาวกิตติพร เขตต์กรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๓

นางสาวจิรภัทร ปรางจัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๔

นางสาวจิรัชยา อ่อนละมูล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๕

นางสาวเจนจิรา แสงพุฒ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๖

นางสาวชลธิชา สมบัวคู
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๗

เด็กหญิงชุตินาศ มุขกระโทก ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๘

เด็กหญิงชุติมา นัดสูงวงค์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๔๙

นางสาวโชติกา ช่วยรัมย์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๐
นางสาวณัฐวิภา ดลมินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๑

นางสาวทิพรัตน์ แซ่ปง ๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๒

นางสาวทิราภรณ์ พันธุ์ข้าวโภชน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๓

เด็กหญิงเทพินทร์ ทองแท้ ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๔

นางสาวธนภรณ์ ลิมเคย

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๕

นายธนวัฒน์ ภมรสุขนิรันดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๖

นางสาวธัญภา บัวก้านทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๗

นางสาวธิดา เสริฐพรรนึก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๘

นางสาวนาถรดา มีหลง ๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๕๙

นางสาวนำทิพย์ เข้มประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๐
เด็กหญิงนำทิพย์ พันธุระ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๑

นางสาวนิภัทร์ชา พันธุ์ข้าวโภชน์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๒

นางสาวปติญญา ขำมณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๓
นางสาวปรียาภรณ์ มะธิปาปง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๔
นางสาวปญญารัตน์ อาชีวะประดิษฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๕

นางสาวพรพรรณ ภูมิเรศสุนทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๖ นางสาวพรรณนารายณ์

วงษ์สยาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๗

นางสาวพรวรุณ โสตถิฉัตต์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๘

นางสาวพัณณิตา เพ็ชรอาภรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๖๙

นางสาวเพชรลดา ฝนหลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๐
นางสาวภณิดา แยบกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๑

นางสาวภัทรนันท์ อุดร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๒

นางสาวภัทรากร คำวิเศษ
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๓
นางสาวมะลิวรรณ คำขำ ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๔

นางสาวมุฑิตา ไชยชมภู
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๕

นางสาวรุจิกร ช้างกระทัด ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๖

นางสาววนัสสรา ประสานทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๗

นายวรกาย วรกิตติพงศ์ ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๘

นางสาววรรณวิสา แตงสะอาด
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๗๙

นางสาววรุณพร โสตถิฉัตต์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๐
นางสาวสิรภัทร สวัสดิมลทิน

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๑

นางสาวสุพรรษา อุทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๒

นางสาวสุลันยา ภักดี ๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๓

นางสาวสุวดี แววสีงาม ๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๔

นางสาวอรชพร ทัดบัวขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๕

นางสาวอริสา รุ่งเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๖

นางสาวอัจฉรา การภาพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๗

เด็กหญิงกชกร สุวรรณจำรัส ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๘

เด็กหญิงกชพร กล่อมสวน
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๘๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ยอดชมภู ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา เทียงดีฤทธิ

่ ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๑

เด็กชายคุณภัทร ใจระห้อย ๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๒

เด็กหญิงเจณิสา อุทัยแพน
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๓

เด็กหญิงฉัตรพิมล สุทธาวาศ ๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๔

เด็กหญิงชลธิชา จำปาทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๕

เด็กหญิงญาณเกตุ สิงชา ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๖

เด็กหญิงฐิติมา คะชาสินธุ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๗

เด็กหญิงฑิตยา ทองใบศรี ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๘

นางสาวณภัทร บัวภิบาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๐๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เสือฟก
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ใสยันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ปอมสุวรรณ ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๒

เด็กหญิงธนพร กลมพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๓

เด็กหญิงธนพร สุขเสมอ
๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๔

เด็กหญิงธนภค ทิพย์มะณี
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๕

เด็กหญิงธนัชชา แห่กาฬสินธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๖

เด็กหญิงธัญมัย วงษ์สยาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๗

เด็กหญิงนภัส อุ้มญาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๘

เด็กหญิงนุจรี สันติยานนท์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา คุ้มวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๐
เด็กหญิงเบญญาภา วาระเพียง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๑

เด็กชายปฏิพน มโนสุทธิสาร ๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๒

นางสาวประภัสสร วงเวียน ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๓ เด็กหญิงประภาพรรณ

เพ็ชรจิว

๋

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๔ เด็กหญิงประภาวรินทร์

องอาจอุดมรัตน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา ปทุมานนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๖

เด็กหญิงปารียา เรืองสุวรรณ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๗

เด็กหญิงพรชนก โกษะ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๘

เด็กหญิงพัณณิตา เรืองสุวรรณ์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๑๙

เด็กหญิงพิชชาภา พานิชเจริญ ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๐

นางสาวภูริชญา แดงหยง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๑

นางสาวเมธาวี แก้วกระจ่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๒

เด็กหญิงวนัชพร กังวาฬ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๓

เด็กชายวรชิต สาตรา
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๔

นางสาววริสสรา เกิดมาก ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์ไพบูลย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๖

นางสาวศิริลักษณ์ ตามไป
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๗

นางสาวศิริลักษณ์ สงบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๘

เด็กหญิงสกุนตลา อารัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๒๙

นางสาวสรัญญา กันไชยา ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๐

เด็กหญิงสิดาภัทร รัตนปรีชาชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๑

เด็กหญิงสิทธิยา หวังสุข ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๒
เด็กหญิงสิริญากรณ์ เล็กพัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๓

นางสาวสุภาภัทร์ บุญมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๔

นางสาวเสาวคนธ์ ขวัญเรืองแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๕
นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเรืองแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๖

เด็กหญิงอธิชา อำพนธ์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๗

นางสาวอภิกัญญา ณ นคร ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๘

เด็กหญิงกมลชนก วงษ์อนันต์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๓๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ประไพบูลย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นามโมรา ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๑

เด็กหญิงเกศกนก ชมทอง
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๒

เด็กหญิงเขมิกา สุขเสน
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๓

เด็กหญิงจารุภา เทียนฉันท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๔

เด็กหญิงจิราภัทร ใจดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ศิริรัตน์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มทอง ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๗

เด็กหญิงดลยา ขาวเมฆ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๘

เด็กหญิงทยากร ชัยมนตรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ผลประเสริฐ ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๐

เด็กหญิงธนพร กิจมุติ ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๑

เด็กหญิงนัชชา จับจิตต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๒
เด็กหญิงประภัสสร ตระกูลสกุลเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๓
เด็กหญิงปญญาพร บุตรวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๔

เด็กชายพีรวัส หนูพวก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๕

เด็กชายรวิภาส เทศวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๖
เด็กหญิงวชิราวรรณ ฤกษ์อำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ คุณโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๘

เด็กหญิงวริยา สุขมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๕๙

เด็กหญิงวิชญาดา ใจงาม
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๐

เด็กหญิงวิชาดา จุตตะโน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๑

เด็กชายศักดา แก้วเทศ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา เชียวชาญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๓

เด็กหญิงสุนิสา บัวงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา สังข์เพ็ชร ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๕

เด็กหญิงอลิน ชุติวัฒนธาดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิคำ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๗
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงพยับ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา สังกะสิงห์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๖๙

เด็กหญิงขนิษฐา เกิดประวัติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี คุ้มคร้าม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๑

เด็กหญิงณัฐวดี ตังปรัชญากูล

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๒

เด็กหญิงณัฐวรา สุทาวัน ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๓

เด็กหญิงณัฐสุดา เจริญสุข ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๔

เด็กหญิงธนัชพร บุตรดี ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิรมย์เสวก ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๖
เด็กหญิงนภสวรรณ แสงบุญเกิด ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๗

เด็กหญิงนิรชา ถนอมรูป
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๘

เด็กหญิงนุชนาถ แวววงค์ทอง
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๗๙

เด็กหญิงบัณทิตา ยุดดร ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๐ เด็กหญิงปพิชญานันท์
มีเฉย ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๑

เด็กชายปภังกร เบ็ญณรงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๒

เด็กหญิงพนัชกร ภูทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๓

เด็กหญิงพัชรพร โถน้อย
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๔

เด็กหญิงพัณณิน พวงขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๕
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิพัตรา

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๖

เด็กหญิงพิริษา จันทศิลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ มีเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๘

เด็กหญิงวรัญญา แจ่มแปน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๘๙

เด็กหญิงวิชญาดา สิงครุธ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา นรสิงห์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๑

เด็กหญิงอารียา แถววงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๒

นางสาวญาณี มากแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๓

นายวิลักษณ์ ศุภพรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๔

นายวิศรุต เพิมพูล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๕

นางสาวสุกัญญา ทองมอญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๖

นายชัยพัฒนา อังคะชัยวนิชสกุล ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๗

นางสาวชาลิสา สุขสุลาภ ๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๘

นายฐาปตย์ วุฒิเขตต์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๑๙๙

นายต่อตระกูล สุขสบาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๐
นายธงชัย หันเอียง ๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๑

นายธนกฤต วงค์ทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๒

นางสาวบัวสวรรค์ แก้วดวงดี ๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๓

นายปณณธร พุกน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๔
นางสาวปทมาภรณ์ จงอวยพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๕

นางสาวพัชชา เจียกกระจ่าง ๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๖

นายภัทรเดช หม่อมงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๗

นางสาวภัสสร หุ่นดี ๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๘

นางสาวยศวดี ปญญาวัชรไพศาล
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๐๙

นายวรัญู ฮ้อแสงชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๐

นางสาวสุพัตรา ช้อยโทน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๑

นางสาวกนกพร อินเมฆ ๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๒
นางสาวกรณ์นรีรัตน์

เทียนอร่าม
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

ไชโย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๔

นายกองทัพ เหมือนโสภา ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๕

นายกิตติภพ สังข์วิเศษ ๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๖
เด็กหญิงจิตตานันท์ เชรษฐศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๗

นายจิรโชติ สุขแดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๘

นางสาวจิรดา จิตตพิศ ๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๑๙

นายเจษฎากร เสน่หา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๐

นางสาวชลนิชา งามสอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๑

นายชลสิทธิ

์

พรเพชรประชา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๒

นางสาวณัฐพร สมนอก ๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่เตียว ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๔

เด็กชายธนะพัฒน์ บัวบาน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๕

นางสาวนภสร โสมประโคน ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ วันสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๗

นายนิธิกร โยธาประเสริฐ
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ คำอ่อนศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๒๙

เด็กหญิงปณัฐดา ยะแสง ๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๐

นายปรเมษฐ์ วงเวียน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๑

นายประกรรษวัต พลอาสา ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๒ นางสาวประกายกานต์

เจริญสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๓

นางสาวปรายฟา คำอาจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๔

นายปยณัฐ จำรัสภูมิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๕

นางสาวพัตรพิมล คุ้มครอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๖

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ทองธนะเศรษฐ์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๗

นายภัทรพล กองกูล ๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๘

นายรัชชานนท์ ตินารี ๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๓๙

นายรัชตะ ดวงศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๐

นางสาวรุ่งทิพย์ เอียมรอด

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๑

เด็กหญิงวชิรารัตน์ พุกะนัดด์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๒

เด็กหญิงวัชราพร อ่อนละมูล ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๓

เด็กหญิงวารีพร เขตรสุภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล สุดโต
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๕

นายศุภกฤต อุดมวรทรัพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๖

เด็กหญิงสิริกร ปทุมแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๗

นางสาวสุจิตรา นพคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ยังวัฒนา ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๔๙

นายหัสชัย ครองแถว ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๐

เด็กหญิงอภิสรา สนใจ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๑

นางสาวอรปรียา น้อยพรม ๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๒

เด็กหญิงอรพิมล ขันธวัฒน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๓

นางสาวอุษา สุขสมนาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ไวว่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๕

เด็กชายกิตตธร ปานสุข ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๖

เด็กหญิงกุลจิรา ติดมา ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา เทศทอง ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย พอชัย ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๕๙

เด็กชายคฑาทอง โคมลอย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๐

เด็กชายจักรกฤษ โพธิทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๑

เด็กหญิงจิดาภา บุญอาสา
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๒

เด็กชายจิรทีปต์ เอียมละออ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๓

เด็กชายจุฑาทวัช วรรณ์แสงแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๔

เด็กชายฉัตรชัย เช้ากระโทก ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๕

เด็กหญิงชมพูนุช ทองประ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๖

เด็กชายชลชาติ ธารกุล
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา การเก่ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๘

เด็กหญิงชุติมา สังข์เจริญ ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๖๙
เด็กชายญาณพัฒน์ วิสุทธิรังษี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๐

เด็กหญิงญาณินท์ สุระโพธา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๑

เด็กหญิงญาณิศา แร่ลี ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๒

เด็กหญิงฑิตยา ชนะศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญส่ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๔

เด็กหญิงณัฏฐา เสืออินทร์
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ฮวบขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญาฐานะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๗

เด็กหญิงณัฐมนต์ การค้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๘

เด็กหญิงณัฐสุดา สีแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๗๙

เด็กชายธนดล โสมสิริรักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๐

เด็กหญิงธนารีย์ รักษ์ธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๑
เด็กหญิงธมลวรรณ คุ้มรักษา ๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๒

เด็กหญิงธรัญธร กวีธนกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๓

เด็กชายธาตรี ทะนะไชย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๔

เด็กหญิงนภัสสร ลีลาน้อย ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ฮวบขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๖

เด็กหญิงนันทนา ชิดรัมย์
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๗

เด็กชายนิธิกร โคกจวง ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๘

เด็กชายนิธิกุล แก้วไพฑูรย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๘๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ผลมะม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๐

เด็กหญิงบุญนิสา บุญเพ็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๑

เด็กหญิงปณิตตา อิมเงิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๒

เด็กหญิงปณิสรา บุญครอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๓ เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ

ศรีสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๔

เด็กหญิงปุณยาพร จิตสาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา พันธ์คง ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๖

เด็กชายพิสิษฐ์ คงเขียว ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๗

เด็กชายภควัชร อิมสุข

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๘
เด็กชายภูธนานนท์ พึงชู

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๒๙๙

เด็กหญิงมณีพิมพ์ ภูฆัง ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๐
เด็กหญิงยุรสิกา ลานทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๑

เด็กหญิงยุวดี บุระพันธ์
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๒

เด็กหญิงรวิพร พานเงิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๓

เด็กหญิงวรัญญา มาเสมอ ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๔

เด็กหญิงวรัญญา สุ่มยศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๕

เด็กชายวสุรันน์ ผ่องเกตุ ๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๖

เด็กชายวิชชากร แสนสนธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๗

เด็กหญิงศศิปรียา รืนจินดา

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๘

เด็กชายศักย์ศรณ์ ศรีวงษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๐๙

เด็กหญิงศุภณัฐชา ใจหลวง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ กรุณา ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๑

เด็กหญิงสุชานุช อัมระปาล ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีมาราช ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๓

เด็กชายอภิชา จิรภัทรจารุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๔

เด็กหญิงอัมพร สุขะลาภ
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๕

เด็กชายอาทินันท์ สีอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประคองทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจ้าพิทักษ์วงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๘

เด็กหญิงณพรรษา เขียวหวาน ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๑๙
เด็กหญิงณัชรวาดา ศาลาลอย ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเส็ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ประทุมแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๒

เด็กหญิงณัฐริญา พงษ์พรรณา ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๓

เด็กชายนพณัฐ หนูน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ รุ่งสันเทียะ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๖
เด็กหญิงพรรณราย สังขะพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ จุ้ยประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ปญญาศิริเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๒๙

เด็กชายวทัญู เฉยทุม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๐

เด็กชายศักดิพงศ์ ชุ่มดี ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๑

เด็กชายศุภกร ตรีวีร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๒

เด็กชายศุภกร วงศ์สมุทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๓

เด็กหญิงสรัลชนา โชคสุริยกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุกษมา จันทร์ลอย ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีโสภา
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๖

เด็กหญิงอภิชญา วรลักษณ์สกุล ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๗

เด็กชายกฤติน แก้วศรีเมือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๘

เด็กหญิงกฤติรดา ภัทรธนภูวกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๓๙

เด็กหญิงชนัญชิดา ปรีชาชิณวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๐

เด็กหญิงชนิดาภา คำพรหม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ กลับดี ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๒

เด็กหญิงทักษพร ชัยปญญา ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๓

เด็กชายทิวัตถ์ เปรมเปยมไพบูลย์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๔

เด็กชายธนายุท ปนทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๕

เด็กหญิงปทมาพร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๖

เด็กหญิงปาริตา คันชังทอง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๗

เด็กชายมรุพงศ์ ทับทิมเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๘

เด็กหญิงรัตติกาล เขียวแฉล้ม
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๔๙

เด็กชายวุฒิชัย หอมพนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๐

เด็กหญิงศยามล ไชยเมืองพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลิมมงคล

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๒

เด็กหญิงสุคนธา รักปทุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๓

เด็กหญิงสุชาดา ดีอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๔

เด็กหญิงสุธีธิดา บรรจง ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ จิตประมาณ
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๖

นางสาวกีรติการ์ ก้างตัน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๗

นางสาวณัฐสุดา สงค์อินทร์
๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๘

นางสาวภัทรวดี วงศ์โท
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๕๙

นางสาวรุ้งอรุณ นพรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๐

นางสาววัลวิษา ดีแก้ว ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๑

นางสาวนฤนาถ หงษ์สา
๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๒
เด็กหญิงปญญพัฒน์ แก้วกล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๓

นางสาวปญญาพร นันทวัฒนานนท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๔
นางสาวพรรณสุภา เมืองนารถ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เปยเยียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๖
เด็กหญิงกมลวรรณ กัลยานี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา

โลหะพรหม ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๘

เด็กชายจิรัตน์ คุณคง ๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๖๙

เด็กหญิงชฎาพร น้อยหุ่น
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๐

เด็กหญิงชนัญญา จันทร์คร้าม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๑

เด็กหญิงญาณิศา แตงอ่อน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๒

เด็กหญิงเตือนใจ ดอกไม้งาม ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๓

นายทศพล เจริญจิต ๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ แตงทองแท้ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๕

เด็กชายธนันดร พงษ์พัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญรัฐณัฐกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๗

เด็กหญิงนนธิยา กำลังมาก ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๘

เด็กหญิงปาณิสรา เกิดสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๗๙

เด็กชายภคพร สุขวงศ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๐

เด็กชายภควรรณ สุดธรรมมา ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๑

เด็กชายภัคพิสิษฐ์ ทองสุข ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๒

เด็กหญิงระลินธร โนราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๓
เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์

ชืนชม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๔

เด็กหญิงวนิสา น่วมภุมรินทร์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๕

เด็กหญิงวรนุช กันพรม ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๖

เด็กหญิงวรัญญา จำชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๗

เด็กหญิงวันดี ธูปจีน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๘

เด็กหญิงศิณิชา แจ้งเณร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๘๙

เด็กหญิงศิริพรรณ ทองประสพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๐

เด็กชายสมัชญ์ พูนโภค
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๑

เด็กชายสุชานันท์ แก้วแจ้
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๒
เด็กหญิงอนันญาตา พรถิรกุล ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๓

นางสาวอมรา แต้มรุ่งเรือง ๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๔

เด็กหญิงอรวี อุทธา ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๕

เด็กหญิงอรัญญา มันศรี

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๖

เด็กชายอัครพล ปนแตง ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๗

เด็กชายอัครินทร์ อ่อนอุทัย ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๘

เด็กหญิงอัจฉรา คำสะใบ
๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๓๙๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา วินทะไชย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิรพร ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๑

เด็กชายเดชากิตติ

์

ทองงาม
๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๒

เด็กชายธนวินท์ จุลพันธ์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๓

เด็กชายธัญเทพ รักษาจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๔

เด็กหญิงเบ็ญจพร เพ็งท้าว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๕

เด็กชายประภากร แกล้วกล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๖

เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์ไทย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๗

เด็กหญิงภัทราพร แสงแก้ว ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๘

เด็กหญิงรติมา บุญส่งศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๐๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วรรณพฤกษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๐

เด็กหญิงสิรินดา เทเพ็ญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ อดทน ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๒

เด็กชายชณพล เอียมจิตต์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๓

เด็กชายโชคนิพัทธ์ บุญมา ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๔

เด็กหญิงพรธิตา สัมมาสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๕

เด็กชายมงคล โต๊ะชืนจรัสกร

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๖

เด็กชายอนพัทย์ ขวัญใจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๗

เด็กหญิงวรัญญา โสรามาลย์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์มณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๑๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ ทิพย์พรหม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แตบไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๑

เด็กหญิงเนตรชนก ศรีโสภณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๓

เด็กหญิงฤทัย ปรุมเมือง ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๔

เด็กหญิงนภัสสร วิเชียรฉาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๕

เด็กหญิงนรินทิพย์ พิทักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๖

เด็กหญิงปวีณา ปรีสาลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๗

เด็กหญิงปานระพี โสดาเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๘

เด็กหญิงพริม ราศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๒๙

เด็กหญิงเพชร์รพี ม่วงเดิม ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๐

เด็กชายภควัต ภูบัวดวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๑

เด็กหญิงภัคจิรา ใจจะดี ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๒

เด็กหญิงภัทนิษา ประยงค์งาม ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๓

เด็กชายภัทรนันท์ เพียรหาศิลป
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

พยัคฆะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๕

เด็กชายยศพัฒน์ จริยาวัตร์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๖

เด็กชายวราเทพ ปานกลินพุฒ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๗

เด็กชายวิชากร อินทรเปล่ง
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๘

เด็กหญิงสุธิตรา รัตนวัน ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๓๙

เด็กหญิงสุภัทตา บุญโส
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๐

เด็กชายอดิสรณ์ เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สีลาดเลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๒

เด็กหญิงอรัญญา สมเงิน
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๓

เด็กชายอานนท์ หงษ์วงศ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๔

นายกฤษณ์ อินทกูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๕

นางสาวจุฑามาศ ใจหาญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๖

นางสาวชญาดา พวงศิลป ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๗

นายชัชวาลย์ สระศรีสม ๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๘

นางสาวณัฐกฤตา แสงแก้ว ๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๔๙

นางสาวธารินี โกมลมุสิก
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๐

นางสาวนารีรัตน์ คงเขียว
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๑

นางสาวเยาวภา น้อยหนองสวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๒

นางสาวศิริกัญญา แก้วเหลียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๓

นางสาวจินต์จุฑา สายบุปผา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๔

เด็กหญิงชฎารัตน เฉลียดารา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๕
นางสาวฐิติกาญจน์ แวงวรรณ ๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๖

เด็กหญิงณัฏฐนิภา สิริภูริบวร ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๗

นางสาวดรัลรัตน์ ทิพย์กระโทก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๘

เด็กหญิงนวินดา บนสูงเนิน ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๕๙

นายเบญจพล โขมะนาม ๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๐ เด็กหญิงพรรณพฤษา
มณีโชติ ๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๑

นางสาวพอรดา ชุมชาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๒
นางสาวเพชรนำหนึง

่

ศิริยศหิรัญกุล ๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๓

เด็กชายภูธเนศ คุ้มสุข ๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๔

นางสาวมิติลาภ ผลมะขาม ๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๕

นายยุทธพงษ์ ทรงพระ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๖

นางสาวระวิวรรณ สุกแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๗

นางสาวรักชนก เทือกเทียน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๘

เด็กหญิงหทัยชนก เทือกเทียน ๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๖๙

นางสาวอนุสรา เพิมทอง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พันจินา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเคลือบ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๒
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วงค์ไชย ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๓

เด็กชายเจนกิจ นุ่นแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๔

เด็กหญิงชาลิสา สามแสน ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๕

เด็กชายณฐนิษฐ์ เชียวพานิช

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จินดา ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์

สวยงาม ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๘
เด็กหญิงตรีทิตยวิภา

ปองภัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๗๙

เด็กชายธวัชชัย โพธิงาม

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๐

เด็กหญิงปทมา หมืนศรี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๑

เด็กหญิงปาณิสรา ลิมสวัสดิ

้ ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี เนตรณรงค์พร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๓

เด็กชายวสุธร ช่วยสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๔

เด็กชายวีรภัทร วงศ์เมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๕

เด็กหญิงสุภัสสรา วังคีรี ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๗

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีปรุงบำรุงวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๘

เด็กชายชนาธิป ชัยทะนุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๘๙

เด็กหญิงณัฐวรา สาลีทอง
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๐

เด็กหญิงดวงกมล เผ่าพงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๑

เด็กชายธนดิษ เจริญศุภโชค
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๒

เด็กชายธนเดช กล่อมจินดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๓

เด็กหญิงธัณณดา พุทธา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาระวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๕

เด็กหญิงนริสรา สอนนุชาติ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๖

เด็กชายนันทนัช เจริญสุข
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๗

เด็กชายบัณฑิต ศรีวิลัย ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ม่วมกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๔๙๙

เด็กหญิงปรวรรณ แก้วเกตุ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๐
เด็กหญิงปยะธิดา ใยสอาด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๑
เด็กหญิงเปรมสุดาา บุญเม่น ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขำสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผมทำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา สีสิลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๕

เด็กชายภาคภูมิ สุดสวาท ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๖

เด็กชายภูมเรศ ชมเมืองมิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๗

เด็กชายภูริภัทร สังข์สว่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๘

เด็กหญิงเมรี

่

โคตรหลักคำ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ นรสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๐

เด็กชายวรวุฒิ พวงมาลัย ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๑

เด็กหญิงวรินทร อัศวภูมิ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๒

เด็กหญิงวริศรา วงษ์สาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๓

เด็กชายวีระวัฒน์ มังกร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๔

เด็กชายไวกูณฐ์ อยู่ยืน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๕

เด็กหญิงสรัญญา ราชอารีย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา ดาศรี
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๗

เด็กหญิงอิศรา สมบุญพงศ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๘

เด็กหญิงนฤมล แสงงา ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๑๙

เด็กหญิงศิริพร ปองคำไหล
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๐
เด็กหญิงกมลวรรณ อินสุข ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๑ เด็กหญิงกรรณฑมาตย์

สาดสี ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงหะคเชนทร์
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เหมือนสอาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๔

เด็กชายนิพัฒน์ ใจกล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๕

เด็กหญิงปทิตตา แสงแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๖

เด็กชายภานุพันธ์ วัชรีวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๗

เด็กชายอารีย์ สังข์เอม
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๘

เด็กชายนันทวุฒิ ทองหล่อ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๒๙

เด็กชายณัฐดนัย ทิงเหม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๐

เด็กชายศิลา ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปลืมกระจ่าง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๒

เด็กหญิงดารารัตน์ งามแท้ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูตินำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๔
เด็กชายบุญญพัฒน์ อ่อนสิงห์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๕

เด็กชายบวร ศรีธรรมมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๖

เด็กหญิงอัฐภิญญา เดชกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๗

เด็กหญิงสโรชา เรืองไข
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๘

นางสาววิภา เหลืองภิรมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๓๙

นางสาวปรียานุช ลุงแก้ว ๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๐

นางสาวพัชราภา บุญแสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ธิวะโต ๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๒

นางสาวปลายฟา ทะวิโร ๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๓

นางสาวกันตคีตา ผิวผ่อง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๔

นางสาวนพรัตน์ นุตตะรังค์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๕

นางสาวปสุตา ทองสุขดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๖

นางสาวอัญชลีพร สีแจ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๗
นางสาวภัทราภรณ์ กงแก้ว ๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๘

นางสาวบุริศรา มณีอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๔๙

นางสาวสุภัคพร จวงสันทัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๐

นางสาวชาลิสา เผยแผ่
๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๑

นางสาวสาริยา สิงห์โต
๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๒

นางสาวนภัสสร อ่อนเจริญ ๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๓

นางสาวธีร์วรา คุณพิทักษ์วัฒนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๔

นางสาวณัฐวดี สุธงษา ๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๕

นางสาวเวธกา เวฬุวนารักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๖

นางสาวภัชรินทร์ โกทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๗

นางสาวอัมพา จันทาพูน ๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๘

นางสาววรัญญา รัฐถานาวิน ๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๕๙

นางสาวดาราพร เกลียงพร้อม

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๐

นางสาวภาวิดา สุวรรณม่วง ๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๑

นางสาวกิตติมา ลาหุละ ๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๒

นางสาววาสนา เกิดประทุม
๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๓

นางสาวพิมพ์ชนก บุญมาก
๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๔

นางสาวภัคจิรา กลินมณฑา

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๕

นางสาวกมลวรรณ ชมเงิน ๓๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๖

นางสาวอารีญา สุภัคนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๗
นางสาวปฏิมาภรณ์ แซ้เฮ่ง ๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๘

นางสาวศุภานัน ครามเขียว
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๖๙

นางสาวกมลเนตร คงอาจ ๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๐

นางสาวธิดารัตน์ บุญให้
๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๑

นางสาวรชพร เหลือแย้ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๒

นางสาวขวัญจิรา บางน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๓

นางสาวพัชรี สารบาล ๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๔

นายคมสัน เจริญผล ๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๕
นางสาวดาวประกาย

กลมนุกูล ๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๖

นายปุญญพัฒน์ แจ่มเจริญ ๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๗

นายอรรถพล ขัดใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๘

นายกิตติ ธงชัย ๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๗๙

นายภัทรพล ชูช่วย
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๐

นางสาวชนิกานต์ จันหอม ๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๑

นางสาวปภาดา พงศ์อัจฉริยกุล ๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๒

นางสาวภัทชา แย้มสุนทรา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๓

นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๔
นางสาวอมลาลักษณ์

จิตรคนึง ๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๕

นางสาวเยาวดี ศรีทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๖

นางสาวชฎาภรณ์ นิติยาโรจน์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๗
นางสาวชุติกาญจน์ สาหล้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๘

นางสาววรฤทัย ชัยสมบูรณ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๘๙
นางสาวรัตติยาภรณ์

แซ่เฮ็ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๐

นางสาวอัญชลีพร พิมจรัส ๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๑

นางสาวอัมราวดี ประเมินชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๒

นายภีมพศ บุญเขตต์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๓

นางสาวมณีวรรณ ศรีคล้าย ๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๔

นางสาวเมษิณี ชูตระกูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๕

นายพชรพล เครืองใต้

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๖

นายสมิทธิพล กาพย์แก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๗

นางสาวปรีญาเรศ บุญศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๘

นายชาญณรงค์ มาพันธุ์
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๕๙๙

นายอภิสิทธ์ สงแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๐
นางสาวเนตรนภา รัตนะไตร ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๑

นางสาวศิริรัตน์ คำหอม ๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๒
นางสาวกมลลักษณ์ แซ่โง้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๓

นางสาวณัฐวรรณ ไม้ดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๔

นางสาวพิชชาภา คงปราโมทย์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๕

นางสาวธนัญญา อิงคนินันท์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๖

นางสาวพิชชากร ปราบสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๗

นางสาวหทัยรัตน์ เกษศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๘

นายปญญากร ขำคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๐๙

เด็กหญิงเกตุมณี จุมพล ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สายเนตรงาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๑

เด็กชายนพดล มะลิพวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๒

เด็กหญิงนพวรรณ โสภี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ อินทรประสพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๔

เด็กชายสิทธิพล ผจง ๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๕

เด็กหญิงอัญศิยาห์ งามรูป ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๖

เด็กหญิงปฐมพร แตงหอม ๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี ภิรมย์ชม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๘

เด็กหญิงญาดา น้อยจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๑๙
เด็กหญิงชนากานต์ อินมล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๐

เด็กหญิงจีรนันท์ หล้าษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิงาม

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๒

เด็กชายณัฐพร สระบัว
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๓

เด็กหญิงวิริศรา สีฤกษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุภลักษณ์ แนบสุข ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๕

เด็กหญิงธนัญญา ประสพคำ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๖
เด็กหญิงณัฐฏฐนารา

สุขรักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๗

เด็กหญิงธัญชนก เพราะสระน้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๘

เด็กชายพลกฤต สิมพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๒๙

เด็กชายสหโชค อาภัสรพรหม ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๐

เด็กชายอัษฏาวุธ จำนงค์ประโคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๑
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ อาจละออ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๒

เด็กหญิงชลธิดา เกลียงพร้อม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๓

เด็กหญิงมลธิชา ชมพูพืน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๔

เด็กหญิงวรรณิศา ผดุงอรรถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๕
เด็กหญิงวิมลวรรณ สระทองยา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๖

เด็กหญิงอันนา บัวเสียน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๗

เด็กชายณัฐธิพล ปนสุวรรณ์
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริป ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงอรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๐

เด็กหญิงพนิดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๑

เด็กชายชยดล เชือดี

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ช้างบุดเวียง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๓

เด็กชายธวัชชัย พรมมิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๔

เด็กหญิงปาริตา สารีพร
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๕

เด็กหญิงชนิกา ทองประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๖

เด็กหญิงพระพร ฉุนรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๗

นางสาววณิชญา หงษ์ทอง ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๘

เด็กหญิงสุพิชชา ดวงแก้ว ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๔๙

เด็กหญิงศิรินิมล สุขสมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี ซือสัตย์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะลิวรรณ ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๒ เด็กหญิงศิริวรรณธิณี
กมลเวช ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๓

เด็กหญิงกุลธิดา สมานคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๔

เด็กหญิงนุสรา กำลังยิง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๕

เด็กหญิงพิมพรรณ สนธิกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๖
เด็กหญิงจารุพักตร์ โคตรพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณวิจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา บัวภิบาล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๕๙

เด็กหญิงปนัดดา มูลเอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๐

เด็กหญิงศศิวรรณ กันกอง
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๑

เด็กหญิงณิชาภัทร เบิกบาน ๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๒

เด็กหญิงพิธิตา บรมฤทธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๓

เด็กชายพีระ แก้วคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๔

เด็กหญิงน้องหญิง ทองงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๕

เด็กหญิงอนัญญา เทพกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๖

เด็กชายวันชัย แก้วสมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๗

เด็กหญิงนริศรา นิลารัคน์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์แก้ว ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๖๙

เด็กหญิงธนารีย์ เบียทอง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๐

เด็กหญิงสุชัญญา ปนหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา รักษาสกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๒

เด็กหญิงอังสนา แต่งดี ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๓

เด็กหญิงจารุวรรณ นาคนาคา
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์

รุนอุบล
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๕

เด็กหญิงฐิตาภา แซ่เลียว

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๖

เด็กหญิงนัชชา เชียะ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๗

เด็กหญิงอภัสรา เพชรศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๘

เด็กหญิงวรินทร์ดา ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๗๙
เด็กชายธันยาวัฒน์ สุขปรุง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูผิวเมฆ
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๑

เด็กหญิงอนัญญา ชัยศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๒

เด็กชายศรสรัน พลแสน ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา รองจ่าเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๔

เด็กหญิงธัญสิณี ภิรมย์เสวก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๕

เด็กหญิงมารุนี พงษาเทศ ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๖

เด็กหญิงดาวเรือง แสงอินทร์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๗

เด็กหญิงชลธิชา วัดกลาง ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๘

เด็กหญิงธารทิพย์ ชาญกสิกรณ์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๘๙

เด็กหญิงนันทวดี ไชยบรรดิษฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มเรือง ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๑

เด็กหญิงรัตชยา ภูมิจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๒

เด็กหญิงสุนิสา แก้วมะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๓

เด็กชายบูรพา สุวรรณเพ็ชร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๔

เด็กหญิงกัญยาณี แซ่ล้อ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๕

เด็กหญิงฟาใส อินทมาลย์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา พึงพรหม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรหวาน ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๘

เด็กหญิงกฤติมา ศรีปตถา ๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๖๙๙

เด็กชายพนธ์เดชน์ ชัยสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๐
เด็กชายธนภัทร วันเพ็ญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๑

เด็กชายสันหณัฐ บุญศร
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร

จิตสมบูรณ์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๓

เด็กหญิงศีวิกา ศรีวงษ์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๔

เด็กหญิงสุธาสินี ธนศิริวัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๕

เด็กหญิงเอธยา จิตรคนึง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๖

เด็กชายนันทวัฒน์ มินนะนัน ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๗

เด็กชายศิริวัฒน์ เกตุสวาสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมสุขกรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๐๙

เด็กหญิงศิวาการ เรืองโรจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๐

เด็กหญิงสิริวรรณ คงมาก ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา สัมมาขันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๒
เด็กหญิงวรัลย์ชนก จันทร์พิทักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๓

เด็กชายศิวดล มิงกระโน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๔

เด็กชายญาณเมธี ชมเกษม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๕

เด็กชายชยุต ประฃายืนยง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๖

เด็กหญิงเนธิตา กระแสวุฒิ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๗

เด็กหญิงหทัยชนก ผู้มีสัตย์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา เพียพรมมา

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๑๙

เด็กหญิงใบเตย ไทรเล็กทิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๐
เด็กหญิงภรณ์พิชชา ปราบสกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๑

เด็กหญิงภัสสร ดุลยกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๒

เด็กหญิงกวินธิดา กันทะเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ นามราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๔

เด็กหญิงอลิชา ผิวแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๕

เด็กชายวีรภัทร เขม้นกสิกร ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี โตไกรลักษณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ จองคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ จงอ่อนกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๐

เด็กชายนัฐพล พาสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๑

เด็กหญิงตวงพร จิรวัฒนกุล ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๒

เด็กหญิงบุษกล สอนสระคู
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๓

เด็กชายภาณุ ธรรมจารี ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๔

เด็กชายวัชราวุฒิ เปยเนตร์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๕

เด็กหญิงศณภรณ์ กรีเย็น
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ มากโม ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา พร้อมจิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๘

นางสาวหัทยา โสภณพิสิฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๓๙

เด็กชายอัครพนธ์ อุ้มญาติ
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๐

เด็กชายจิรภัทร มาโต ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๑

เด็กหญิงฐิติพร ธรรมพันทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๒

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ขันขจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๓

เด็กชายธีรภัทร อยู่ดีรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๔

เด็กหญิงพิชยา สุขเดช ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๕

เด็กหญิงภัทรลภา เปยเนตร์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีสุดโต
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๗

เด็กหญิงณัฐกมล ไชยกูล ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๘

นางสาวกมลชนก พราหมณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๔๙

นางสาวกรกนก แสงจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๐

นางสาวธิดารัตน์ ปรีชานุกูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๑
นางสาวนันทวรรณ ทันการ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๒

นางสาวอัญชิษา ทุมทัดทราย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๓

นายอุดมทรัพย์ อุดสา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่จิว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๕

เด็กหญิงศิริเพ็ญ สวัสดี
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๖

เด็กหญิงจรรณิภา ศรีพิพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๗

เด็กหญิงชลธิชา รวยทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๘

เด็กชายดนุเดช ปาแก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๕๙

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ไชยศิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๐

เด็กชายพงศกร เจิมศรี ๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๑

นางสาวพัชรี ถนอมจิต ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๒

นายสิทธิพงษ์ ยังมี
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๓

นางสาวฐาปนีย์ เรืองรองวรรษ ๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๔

นางสาวกัลยกร ดายันต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๕

นายปจฉิมบุตร ออมสิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๖

นางสาวพัชรศรี แก้วโคกกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๗

นางสาวพิมพ์ชลัย ศรีจอมขวัญ ๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๘
เด็กชายกฤตชพันธ์ เจริญศิลป ๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๖๙

เด็กหญิงกัญภร ประเวศชโยดม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๐

เด็กชายกานต์รวีย์ แดงเพ็ง ๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี ปะวะเสนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๒

เด็กชายคณพศ นำดอกไม้
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๓

เด็กชายชนาธิป พรมพันธ์ใจ
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๔

เด็กหญิงฑิตยา ธัญญเจริญ
๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๕

เด็กหญิงณิชาภา วรพรรณโสภาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๖
เด็กหญิงปวิชญาดา ลิขิตขจรชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๗

เด็กชายภูดิส รัตนศรียากรณ์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๘

เด็กหญิงลักษิกา อินทรโชติ
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๗๙
เด็กชายศักดิดินันท์

์

วงศ์ศรีชา
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๐

เด็กชายอภินัทธ์ เสนดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๑

เด็กชายณกฤช คำบุศย์
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๒

เด็กหญิงพชญ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๓

เด็กชายศรัญย์กร พงศ์อัศวชัย ๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๔
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เผ่าชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๕

เด็กชายพิรชัช นนท์นิจกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงเดือนฉาย ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสมนัส
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๘

เด็กชายอนุกูล กุลเกตุ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๘๙

เด็กหญิงชลิตา จัมปาโสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา เจริญศรี ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๑

เด็กชายขัตติยะ วิริยะเกียรติพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๒

เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๓

เด็กหญิงฌิชา เอือตระกูล

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๔

เด็กหญิงเปมิกา วะนะสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๕

เด็กหญิงพิรัชญา ยิมฤทธิ

้ ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๖

เด็กชายอุปรากร อุปละ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๗

เด็กหญิงกันติศา ลุ่มนอก ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๘

เด็กหญิงบุณฑริกา สุภาษิต
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๗๙๙

เด็กหญิงเปรมยุตา วะนะสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๐
เด็กหญิงยุพากร กลัดทอง ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๑
เด็กหญิงสิริญาภรณ์ นิสาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๒ เด็กชายบุญณาพัฒน์
เจริญรุ่งรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๓

เด็กชายปงศ์ปณต ปนพุ่มโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๔

เด็กหญิงฉัตรกมล รักษาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๕

เด็กชายศิวกร พิกุลทอง ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๖

เด็กหญิงพาขวัญ รุ่งหลำ
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๗

เด็กหญิงปุญญิสา กันชู ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๘

เด็กหญิงปูริดา สุขารมณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๐๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ปริศวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๐

เด็กชายณัฐฌา วุฒิสาร
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๑
เด็กหญิงกฤตากานต์

ยวงนุ่น ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๒

เด็กชายคุณานนท์ เริงทรง ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๓

เด็กหญิงปาณิสรา จักรแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๔

เด็กชายพงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๕

เด็กชายสฐภนช์ เครือศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๖

เด็กชายสิทธิ แสงสุข ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๗

เด็กหญิงกชพรรณ พึงแดง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๘

เด็กชายธนภัทร อาจกล้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๑๙
เด็กหญิงพลอยชมพู กาญจนาภิวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๐

เด็กหญิงชมนภัส เลิศปรีชา
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๑

เด็กหญิงณภัทร สุวพร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๒

เด็กหญิงธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๓

เด็กหญิงรดา โรจนศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๔

เด็กหญิงสุวรา จันครา ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ขันธ์เครือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจจุ่ม ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๗

เด็กหญิงเปมิกา ศรีชัยเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา ธรรมะ
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๒๙

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเทศนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๐

เด็กหญิงชนัญชิดา สีลาสม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๑

เด็กหญิงวีรยา วงษ์ตรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุกฤฌามนี สิมอนเซ่น

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๓

เด็กหญิงสุชญา ติรพงศ์พร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๔

เด็กชายชิติพัทธ พานิชพึงรัถ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๕

เด็กชายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๖

เด็กชายจิระณัฏฐ์ ชาววัง ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๗
เด็กหญิงธันว์ศิกานต์

สิทธิวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๘

เด็กหญิงนรกมล กมลสินธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๓๙

เด็กหญิงสมิตรา พัฒนธารทิพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๐
เด็กหญิงอักษราภัค คล่องการ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๑

เด็กชายณภัทร แสงสระคู
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๒

เด็กหญิงณัฏฐากร นุชนานนท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๓

เด็กหญิงณิชาพัชร์ หน่องพงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๔

เด็กชายพุทธิพงศ์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๕

เด็กชายภูวิศ ลิมไพโรจน์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๖
เด็กหญิงรวินท์นิภา จินดาสันต์สุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๗

เด็กหญิงลักษิกา จีนหมิก ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๘

เด็กชายโภคิณ วณิชพงศ์พันธุ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๔๙
เด็กหญิงญากิติภัฎษ์

จิตสถิน
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๐

เด็กหญิงญาณภา คงนวม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๑

เด็กหญิงธัญจิรา อุทัยพิมลพันธุ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๒

เด็กหญิงนภสร สุขนิตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๓

เด็กหญิงพัศชนันท์ หลักทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๔
เด็กหญิงแพรพลอย สุจริตธรรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๕

เด็กหญิงภัทรสุดา ค่านคร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๖

เด็กหญิงรุตุจา รามราว ชางเล่ ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๗

เด็กหญิงวิมลสิริ คงเพียรธรรม ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๘

เด็กหญิงศรารินทร์ คำแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๕๙

เด็กหญิงอรุชา แก้วประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๐

เด็กชายชยพล จิรชัยอารีย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๑

เด็กชายทันกาล อุดมกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๒

เด็กหญิงคณิปรวีร์ วิทูรศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๓

เด็กหญิงจีราภา แสนพลพัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๔

นางสาวณัฏฐนิชา วงศ์รักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๕
เด็กหญิงเทียนสว่าง พิจารณ์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๖

เด็กหญิงใบบุญ ประสมพลอย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๗

นางสาวศศิธร ภูสุวรรณ์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๘

นางสาวสิริภัทร ยีวาศรี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๖๙

เด็กหญิงสุภัทรา จิตต์ศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๐

เด็กหญิงสุรัสวดี ปลืมชัย

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๑

เด็กหญิงอรวรภา หอมหวล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๒

เด็กชายภูตะวัน จันทร์เรือง
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๓

เด็กหญิงทัศนันท์ มุ่งคุณ
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๔

เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา เจริญงามกวีวงษ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๕

เด็กหญิงนิษฐ์นฎา เมฆกระจ่าง ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๖

เด็กชายนรพัฒน์ เจิดกานต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๗

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์แดง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๘

เด็กหญิงสมิตา ศรีวะอุไร
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๗๙

เด็กชายธรรมชัย เชิดชูศิลป
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๐

เด็กหญิงจิดาภา สิริถิรวัฒน์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๑

เด็กหญิงธนัชพร พิบูลย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๒
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ลำใย ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๓

นายรัชชานนท์ ประสาธน์กนก
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๔

นางสาวบัณฑิตา ฉันทถาวรกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๕ นางสาวประพาฬรัตน์
เรืองสมบัติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๖

นางสาวชลิสรา ชัชวาลภิญญา ๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๗

เด็กหญิงพรวี จวนสาง ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๘

เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ประมูลมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๐

เด็กชายธนกฤต อำจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๑

เด็กหญิงกนกอร พลายละหาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

วิภักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๓

เด็กหญิงณิชากร ชอบทำเหมือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๔

เด็กหญิงสุวภัทร เมฆช่วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๕

เด็กหญิงมุทิตา จานนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๖

เด็กหญิงณิชารีย์ เกรียงไกรวศิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๗

เด็กหญิงปยาพัชร ลายบัว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๘

เด็กชายภูดินันท์ มีนาบุญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๘๙๙

เด็กชายยศกรณ์ สถานพงษ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๐
เด็กหญิงชินาภา ทิพยพันธ์กุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๑

นางสาวกฤติกา ฟกเชือก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๒
เด็กหญิงวริทธินันท์

์

จันทร์แจ่ม ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๓

เด็กหญิงจิราภร แสงทรง ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๔

เด็กหญิงนันทิณี ดาวเรือง ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สัทธาพงศ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๖

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ พิมพ์ศรี ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๗

เด็กหญิงอมิตา มาพร้อม ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๘

เด็กหญิงนิชานันท์ กรองกรุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๐๙

เด็กหญิงอนิษา แพรเรือนทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๐

เด็กหญิงกรกต ไถลขัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๑

เด็กหญิงจิราพร ศรีเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๒

เด็กหญิงพัชรี นาควิจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน จุทธะสิงห์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๔

เด็กชายวัฒนกุล ต๊ะแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลเขียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๖
เด็กหญิงปราณิสรา บุญแถม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๗

เด็กชายพิชิตพล ธงแถว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๘

นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิสาร ๐๕/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๑๙
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา

อรรคไทย
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เลิศสิทธิไชย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๑

เด็กชายกฤษฎา แววนิล ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๒

เด็กชายภัทรพล พรมภักดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๓
เด็กหญิงประภัสสร คำทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พุกกับแปลก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๕

เด็กหญิงสุภรัตน์ วงศ์จำปา
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๖

เด็กหญิงณัฐศิร์อัญ ศรลัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๗

เด็กหญิงมธุศร ธรรมนิทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษหอม ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๒๙

เด็กชายธนกร รุ่งเรือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๐

เด็กหญิงธีรนุช แจ่มขุนเทียน
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๑

เด็กชายณัฐพล ครองสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๒

นางสาวไพรมุกต์ อยู่ผาสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๓

นางสาวลลิตา ขันรินทร์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๔

นางสาวกชกร งามสม ๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๕

นายจิตรทวัส ยุวงษ์สระน้อย
๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๖

นางสาวภคนันท์ ทวีผล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๗

นางสาววิลาวัณย์ วิเศษวงษา ๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๘

นางสาวณัฐสุดา จันทัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๓๙

เด็กหญิงมัลลิกา เอกวิริยะกุล ๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๐

เด็กหญิงรพีพัฒน ดำริห์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๑

นายศุภกร พูลเผ่าว์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๒

นายศุภเชษฐ์ พวงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๓

เด็กหญิงญาดา ไชยสุวรรณากรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๔

เด็กชายบันพชิด เบญจมาศ ๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๕

เด็กชายพันธ์พงค์ คำหาญ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๗

เด็กหญิงสุภาวิดา พรมศรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ปญญาสุริยะกุล ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๔๙

เด็กชายกรกต ผิวเงิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๐

เด็กหญิงอาริยา ศรพิชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๑

เด็กหญิงปารวี สุขบรรจง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ สุวรรณเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๓

เด็กหญิงกัลยา ทังถิน

้ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๔

เด็กชายปรฐพล พูลสิน ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๕

เด็กหญิงมายด์ พลเมืองหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๖

นางสาวหอมรัก แก้วเสนา ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๗

เด็กหญิงวันใส แก้วเสนา ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๘

เด็กหญิงอินทิรา กุมมาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๕๙

เด็กหญิงจิตญา บัวหมืนไวย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๐

เด็กชายจิรัฏฐ์ ศิริวิทย์ปรีชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลอยศรีไพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๒

เด็กชายณัฐวัตร คำชะนาม ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๓

เด็กหญิงภัททิยา ถัวทอง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๔

เด็กหญิงวาริษา นันท์จันทึก
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขอยู่ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๖

เด็กหญิงสินีนาท เรืองศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๗

เด็กหญิงนาตยา เสาคลัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๘

เด็กหญิงกชกร โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๖๙ เด็กหญิงกนกกาญจน์
เสนคราม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ วัฒนเขจร ๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๑

เด็กหญิงกวินนา วิสิทธิคุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉยเผือก

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๓

เด็กหญิงกานดา ถือประโคน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา

ชูอิฐจีน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๕ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์
พรมแม้น

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย ฤทธิเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๗

เด็กชายคเณศ มะลิขาว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คติวงศ์สกุล ๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๗๙

เด็กหญิงณัฐพร ฤทธิเดช
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๐

เด็กหญิงณัฐวรา อินแฝง ๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๑

เด็กหญิงณีรนุช คุณธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๓

เด็กชายธีรนาถ วรรณประดิษฐ์
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๔

เด็กหญิงนำเพ็ชร ลาภปญญา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๕
เด็กหญิงปรรณปณต

เอียมอำนวย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๖
เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วเพ็ชร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๗
เด็กหญิงพลอยลดา คงถวิล ๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๘

นายภัทรพล ธัญญาวัฒนา
๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๘๙

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ขานทะราชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๐

เด็กหญิงอโนทัย พรงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๑

เด็กหญิงกันตา จูตะกานนท์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๒

เด็กหญิงกานดา บัวประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๓

เด็กหญิงจินตนา หมืนแผ้ว

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ วีระประจักษ์ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๕

เด็กหญิงชลดา อุปทุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๖
เด็กหญิงภิญญานุช นาจันทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๗

เด็กหญิงฤทัยณัท อินทสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สิมมาสุด

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๐๙๙๙

เด็กหญิงอธิชา ชาติงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๐
เด็กหญิงอรุณี ชาบุตรชิน ๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๑

เด็กหญิงณัฐชา ช่างแปะ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๒

เด็กหญิงนภสร วิสาพล ๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๓

เด็กหญิงรวิสรา ปานชูวงษ์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๔

เด็กหญิงรัชนีกร กลมเกลียว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๕

เด็กหญิงศศิธร สังวาลย์เล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๖
นางสาวกัญญารัตน์ นพแดง ๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๗

นายคุณากร ทวีวโรดมกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๘

นางสาวจันทร์จิรา สิงคะเวหน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๐๙

นายฉกาจ แสงแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๐

นายสรรเสริญ นันทไพบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๑

เด็กหญิงกนกพร คำชู
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๒

นางสาวกัลยกร เสมอถุง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๓

นายเกรียงชัย โชติพรหม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๔

นางสาวจีรภัทร์ วสีดำรัสพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๕

นางสาวดวงฤดี วัฒนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๖

นางสาวบุษยาภา ด้วงทิม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๗

นางสาวประภาศิริ ฉัตรกัน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๘

นางสาวสาวิตรี กิจสมัคร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๑๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ดวงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๐

เด็กหญิงพัชรี ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๑

นางสาวพรนิภา วานนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๒

นางสาวณัฏฐนิช ชนินทร์โชดึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๓

นางสาวภัทรินทร์ พรศิริรุ่ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๔

นางสาวสวริณ พฤติสืบ ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๕

เด็กชายกฤติน กระตุดเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๖
เด็กหญิงกัณฑณัฎฐ์ วราคงคาเย็น

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๗

เด็กหญิงกันยสิริ ไพบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๘

เด็กหญิงจิดาภา สงวนหิรัญสกุล
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๒๙

เด็กหญิงชัญญานุช งามทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๐

เด็กหญิงฐิติธนา ขันตี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๑

เด็กชายณภัทร สัมมาทัต ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๒

เด็กหญิงณัชชา โสฬส
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๓

เด็กหญิงตรึงใจ แก้วประไพ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๔

เด็กหญิงธัญพิชชา คชสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๕

เด็กหญิงนภัสสร ทิพยมาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส รุจิราพงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๗

เด็กหญิงนำฝน ทูลเกล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ฉายวัฒนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๓๙
เด็กหญิงปราณปริยา

คล้ายรัศมี ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๐

เด็กหญิงปยะดา ฉัตรทิวาพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๑

เด็กหญิงพัชรวลัย ขาวงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๒

เด็กหญิงพัสมนตร์ รัศมีอมรธัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๓

เด็กชายภัทรดนัย ยารังษี ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๔

เด็กหญิงภัทราพร ถาวร ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๕

เด็กหญิงภูษณิศา พรหมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๖

เด็กหญิงมณีวรรณ แสงหนู
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๗

เด็กหญิงมุทิตา แก้วใหญ่
๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๘
เด็กหญิงรมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๔๙

เด็กหญิงรัฐกานต์ ธรรมสรางกูร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๐

เด็กหญิงวิชญาดา ท้าวแก้ว ๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๑

เด็กหญิงศศิพิมพ์ กาญจนภู
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๒

เด็กหญิงศิริกัลยา ประกิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๓

เด็กหญิงอัญชุลี ปรียานนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๔

เด็กหญิงอิสยาห์ แสงอัคคี ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๕

เด็กหญิงเอมมิกา กลินศรีสุข

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๖

เด็กหญิงรัตนาพร ธีระกุลสถิต ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทนิล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๘

เด็กหญิงธนิสร คำไวย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๕๙

เด็กหญิงภัสริณญา เปล่งสกุล ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๐

เด็กหญิงวรรณพร จินดาธนาคม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๑

เด็กหญิงวาสนา สุปทนนท์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๒

เด็กหญิงอณัฐชา เงางาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๓

นายไชยา ผูกไท
๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๔

เด็กหญิงฐิติมา บัวเทศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๕

เด็กหญิงเมษา ถนอมชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ใบกุหลาบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๗

เด็กหญิงสุนัน ไทยคงมัน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๘

เด็กชายสุภนัย จันทร์ประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๖๙

เด็กชายอนุสรณ์ สุขสำรวย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ พุกเปยม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ พันธ์โต
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๓

เด็กหญิงมลฤดี สีหลวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๔

เด็กหญิงศศินิภา เอียมปอ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๕

เด็กชายปติภัทร ไหวประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๖

นางสาวดลหทัย วงศ์ทองเหลือ
๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๗

นายทวีศักดิ

์

เผือนประไพ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๘

นางสาวปุณณิศา สุขอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๗๙

นายศิวกร มะลิวัลย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๐

นางสาวติยาวรรณ สาเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๑

นายพชร แจงเล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๒

นางสาวฟาพราว ฤกษ์สุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๓

นายภัทร จิตรชุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๔

นายมงคล สายแวว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๕
นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกลำ ๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๖

นายอดิศักดิ

์

รักรอด
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๗

นายอนันตชัย วรประสพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๘

นายจิรายุ เงินคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๘๙

เด็กชายธนภัทร พวงแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๐

นายธนากร ทรัพย์กมล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๑

นายพิพรรธน์ เสละ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๒

นางสาวพิมลรัตน์ สาตร์คล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๓

เด็กหญิงระพีพัฒน์ บุญญะสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๔

นายวชิรพล มีสุข
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๕

นายวรธัช โพธิบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๖

เด็กชายศรัณญ์ น่วมดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๗

นางสาวศุภลักษณ์ เตชะกาญจนวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๘

นางสาวสกุลเกศ ปนแหลม ๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๐๙๙

เด็กหญิงสาวิตรี เพชร์ทองเกลียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๐

เด็กหญิงกชพรรณ ปตชาพรหม ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๑

เด็กชายกนกเทพ ทองไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสมุทร
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๓
เด็กหญิงฌาณาภรณ์

ขาวทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๔

เด็กหญิงญาณิศา เลิศแก้วศรี
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๕

เด็กหญิงธินัดดา แซ่เจีย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เณรแตง ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๗

เด็กหญิงสิรินทร์ สิรสุนทร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๘
เด็กหญิงหัสนาภัทร์ แก้วอารีย์ปุณภพ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๐๙

เด็กชายอภิชาติ พินิจผล
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๐

เด็กหญิงคันฑนิษฐ์ แดงมงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิเศษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๒

เด็กหญิงจิตรสินี ชาวด่าน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๓

เด็กชายชนะภพ แพพิพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ขันช่วย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๕

เด็กหญิงญาตาวี ดวงแก้ว ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๖

เด็กหญิงธนิสร ดามะณี ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๗

เด็กชายนครินทร์ ธรรมรงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๘

เด็กชายบุณบุศย์ สุขโสม ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๑๙
เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ อินทรักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ บุญทอง
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๑

เด็กหญิงลฎาภรณ์ บุตรพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๒

เด็กหญิงวิชญา ก้องโสตร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๓

เด็กชายรังสิมันตุ์ คำเสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๔

เด็กหญิงกรสุวรรณ์ คล้ายสุบรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๕

เด็กหญิงกัญจษา วงศ์ศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปุรินันท์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๗

เด็กหญิงกุสุมา ตังเจริญ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๘

เด็กหญิงขวัญสิริ นามเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๒๙

เด็กหญิงซิกม่า วรรณะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์

ทิพยบุญนนท์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐวศา อินแฝง ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๒

เด็กหญิงทิพยนันท์ ศิริพรม
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๓

เด็กหญิงธีรธาดา พลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๔

เด็กหญิงนันท์สินี ทองพันธุ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๕

เด็กหญิงปริญญา นนทนาคร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๖

เด็กหญิงปวีณา พุทธระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๗

เด็กชายพิทวัส จันดวงสี ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อรัณยกานนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๓๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ หารไชย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ทอง ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๑

เด็กหญิงรุจิรา ผังคี ๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๒

เด็กหญิงลดารัตน์ โชติมณี ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๓

เด็กชายวรภัทร แสงทอง ๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๔

เด็กหญิงวริศรา ชืนภิรมย์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุจิตตรา แสงศรีงาม ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๖

เด็กหญิงสุชาวดี นนอาสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๗

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญทรัพย์
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๘

เด็กหญิงฐิติกา เขียนนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๔๙
เด็กหญิงทิพย์อำภา รามัญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๐

เด็กหญิงปานรัศมี ทองไทย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์เคน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๒

เด็กชายภูวดล พืชสิงห์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๓

เด็กหญิงมัญฑิตา บุญเพ็ง ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๔

เด็กหญิงวิชญาดา เปยมอุดมสุข ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๕
เด็กหญิงณัฐสิตาพัชร

กสิบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๖

เด็กหญิงธนภรณ์ หลักศิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ผ่องโสภณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๘

นางสาวนิภา อุทศรี ๓๐/๐๘/๒๕๓๔ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๕๙

เด็กหญิงเทพธิดา คลีใบ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๐

เด็กชายสมเด็จ คงชมบุตร ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๑

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ทร
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๒

เด็กหญิงสายหยุด จันทร์ทร
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๓

เด็กชายจิรวัฒน์ มักขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๕

เด็กชายศศิธร อุปถานา ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลุนจันทา ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำยางจ้อง ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๘

เด็กชายภานุพงศ์ พรมโสภา ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๖๙

เด็กหญิงพัชธิชา พะยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๐

เด็กหญิงศิรัญญา ยืนยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๑

เด็กหญิงสริญญา เครือวงศ์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๒

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์ลอย ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๓

เด็กหญิงสุรัชณี ปนสิงห์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๔

เด็กหญิงอรวีร์ ตรีฉัตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๕

เด็กหญิงกมลชนก ผลทิพย์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๖
เด็กชายกัลยกฤษณ์ บุญจูบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๗

เด็กหญิงจันทิมา จันทร์ชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๘

เด็กหญิงชลธิชา ประสิทธิธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๗๙

เด็กหญิงณรินธา สิงหันต์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๐

เด็กหญิงณัฐธิชา ด่านเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๑

เด็กชายธนทัต สุวรรณศิริสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๒

นายธนายุทธ นารีภาพเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๓

เด็กหญิงธันยพร วันทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๔

เด็กชายธีรภัทร วงศ์ดียิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๕

นางสาวนพรัตน์ วิริยะเศรษฐการ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๖

เด็กชายนัฐพล พิทักษ์กุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๗

นางสาวนำทิพย์ ไชยวังเทพ ๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๘

เด็กหญิงนิตยา รอดเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๘๙

เด็กชายปรเมศ ศรีรัตน์
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๐

เด็กหญิงปริญญา เปยอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๑

เด็กหญิงพรรพษา ทันถาจิตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๒

เด็กชายพิทักษ์ เปกสันเทียะ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๓

เด็กชายพีระพร คล้ายถม
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์
แพรสูงเนิน ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๕

เด็กหญิงแพรวา รักษาโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๖
เด็กหญิงรัตณาภรณ์ แก้วมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๗

เด็กหญิงวรรณพร วรรณวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๘

เด็กหญิงเวโรจนีย์ โนนเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๑๙๙

เด็กหญิงสิริยากร โรจนมาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๐

เด็กชายสุรเดช ลีแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๑

นางสาวเสาร์วณี จองโหย่ง ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๒

เด็กหญิงจันทมาศ เฉลยชน
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๓

เด็กชายชนกานต์ นิตไธสง
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สำราญสุข ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๕
เด็กหญิงพิมพ์เพชร ศักดิธนภัทร

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๖

เด็กหญิงรัตติพร สุขเกษมสำราญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๗

เด็กหญิงรุ่งระวี แสงอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา เฉลิมลักษณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๐๙

เด็กหญิงสุธิตา บุญกระจ่าง
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เทียนชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๑

เด็กหญิงนิภาพร พิมพ์บูลย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๒

เด็กหญิงกุลสตรี โยงกาศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๓

เด็กชายณภัทร นาคบุตร ๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๔

เด็กชายธีระยุทธ จรูณศรี ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๕

เด็กหญิงนัตติยา ชอบสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๖

เด็กหญิงพรธิตา รอสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๗

เด็กหญิงศิรินภา โฉมงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๘

เด็กหญิงสรัลชนา บัวพุฒ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๑๙

เด็กหญิงสุนิษสา วิงวอน ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๐

เด็กหญิงสุภาวดี ดำด้วงโรม ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันเจียก ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๓

เด็กชายณัฐชัย หวังวิมาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๔

เด็กชายทศพล เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๕

เด็กชายธนากร แปนกาหลง
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๖

เด็กหญิงนวนันท์ อัมราศรัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๗
เด็กชายบุญอาทิตย์ เกษวิทย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ดิษฐเกษร ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๒๙

เด็กหญิงปนัดดา ศรีม่วง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๐

เด็กชายประวิทย์ กล้าหาญ
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๑

เด็กหญิงพริสา บุญยังประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รักซ้อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แพน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๔

เด็กหญิงมิรันตี แถวทับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๕

เด็กหญิงเมทีนี ตรีเสถียร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๖

เด็กหญิงรัตนากร บางหลวง ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๗

เด็กหญิงรินลดา จรูญศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เบียทอง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๓๙

เด็กชายวีรภัทร จุ้ยม่วงศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๐
เด็กหญิงศศิประภา เสวกพันธ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๑

เด็กชายสุรเดช แปนสดใส
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๒
เด็กหญิงจันทกานต์ อ่วมเสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๓

เด็กหญิงทรรศนีย์ โลมาธร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๔

เด็กหญิงนภัสสร บุญเต็ม
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี ทาจี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๖

เด็กชายฤทธิเดช ปกปอง
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โฉมงาม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๘

เด็กหญิงสุวนันท์ เรียงวงษ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๔๙

เด็กหญิงอนาวรณ์ เณรจิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  
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ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๐

เด็กหญิงอังคณา สะใบบาง ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๑

เด็กหญิงธัญชนก พึงเทียน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๒

นางสาวพรนัชชา สาตรา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๓

เด็กหญิงนิภาพร บุญน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๔

เด็กหญิงภัณฑิรา คนหาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๕

เด็กหญิงสิริพร บุญตา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๖

เด็กหญิงกานติมา เฉยทุม
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๗

เด็กหญิงจารุภา ขำแจ้ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐนนท์ พรมมินท์
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมู่ศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๐

เด็กชายพิรพัฒน์ ภู่เทศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๑

เด็กหญิงมยุรฉัตร ชินใย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๒

เด็กชายวิศรุต นุ่มสำลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา สงสุวงษ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๔

เด็กหญิงบุณฑริกา เตยะวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๕ เด็กหญิงประกายดาว
รอดเสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุนิตา ภาคกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมปาน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๘

เด็กชายพรเทพ พรมห์สิทธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๖๒๖๑/๑๒๖๙

เด็กหญิงสุชาดา ต่ายสุวรรณ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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