
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท (ประถมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑

ส่งสอบ ๓,๘๖๖ คน ขาดสอบ ๑๗๖ คน คงสอบ ๓,๖๙๐ คน สอบได้ ๒,๑๘๓ คน สอบตก ๑,๕๐๗ คน  (๕๙.๑๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๑
เด็กหญิงกมลชนก ปอมเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๒
เด็กชายกมลเทพ สามทอง ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ หอมดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๔
เด็กชายกัณฑภัทร ทองธรรมชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๕
เด็กหญิงกันตวรรณ เสนาะจำนงค์ ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัลยวรรธน์

มีประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ขาวสะอาด

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๘
เด็กหญิงกุลปริยา อันวิเศษ ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๐๙
เด็กชายคุณานนท์ เอียมเม้า

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๐
เด็กชายจักรเจษฎา โมกขพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๑

เด็กชายจิรัฎฐ์ ขำเกิด
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ทำแจว ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๓

เด็กชายชวิศ ชืนเช้า

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ดิษประภัส ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๕

เด็กชายชัยวิทย์ สุภณไล่
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๖

เด็กชายชาญศิลป แจ้งกัน ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๗

เด็กชายณัชพล เอียมมิ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๘
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กล่อมเกลียง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๑๙

เด็กหญิงณัฐวิภา งามทรัพย์ ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๐
เด็กหญิงณิชารีย์ มุ่งเจริญ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๑

เด็กหญิงเตชินี สุดใจศรีสืบกุล ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๒ เด็กชายทรรศนันทน์
โฆษิตธรรมนันท์ ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๓
เด็กหญิงทิตยานันท์ ทองจันทร์ ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๔

เด็กชายธนกร ประสมบูรณ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๕

เด็กหญิงธนพร ทิมโคกกรวด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๖

เด็กชายธนลภย์ แสงรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๗

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ สงจินดา ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุวรรณประดิษฐ์ ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๒๙

เด็กชายธิติ คล้ายวงษ์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๐
เด็กชายนพกร ฝอยทอง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๑

เด็กหญิงนพรัตน์ โกษา ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๒

เด็กหญิงนพรัตน์ พ่วงพันธ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๓

เด็กหญิงนฤมล ศรีสูงเนิน ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๔

เด็กหญิงนิชาภัทร เทียมตระกูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๕

เด็กหญิงปณิตตรา ศรีอภัย ๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๖

เด็กหญิงปนัดดา บุญมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๗

เด็กชายประณิธิ สวนทรัพย์
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๘
เด็กชายปณณวิชญ์ รักปรางค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๓๙

เด็กชายปยมงคล พึงมี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๐
เด็กหญิงเปมิกา ธรรมรักษ์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๑

เด็กชายพชร ศรีโสภา ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๒

เด็กหญิงพิชญา มหาวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๓ เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์
การุณงามพรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๔

เด็กหญิงภัทรฤทัย สุดรุ่ง ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๕

เด็กชายภัทรวิทย์ เกตุเล็ก
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๖

เด็กชายภูรินาท จิตต์หมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๗

เด็กชายยศกร เกิดผล ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๘

เด็กหญิงวริศรา ศิริกิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๔๙

เด็กชายวิศิษฎ์ อ่อนพรหม ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๐
เด็กชายวุฒิกร ตะมะวิโมกข์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๑

เด็กชายศรัณธรณ์ ประสารวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๒
เด็กหญิงศุภาพรรณ วงศ์หงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีธรรมพินิจ
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา เสือขาว ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๕

เด็กหญิงสวรส โสภณพัฒนะนนท์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๖

เด็กหญิงสิรารมย์ มีทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทองราช ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๘

เด็กหญิงสุชัญญา แสงเดือน ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๕๙

เด็กหญิงสุธาสินี ปญจชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุพิชชา คำกังวาฬ ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๑

เด็กชายสุรเดช รัตนวิจิตร์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๒
เด็กหญิงอมิตวรรณ อินเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๓

เด็กหญิงอริสา อากรรักษ์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๔

เด็กหญิงอัมพิกา เอียมสอาด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๕

เด็กชายอิทธิพล กระจับเงิน ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๖

เด็กหญิงเอ็นดู พุ่มพวง ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๗

เด็กหญิงไอลดา ธิมา ๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๘

เด็กหญิงกัญชนก สมเพ็ชร ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สงวนธรรม ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญส่ง ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๑
เด็กชายกัณฑ์อเนก เขียวน้อย ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๒

เด็กหญิงจิรวรรณ ภุมกาญจน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๓

เด็กชายเจตพล ไชยคำหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๔

เด็กชายเฉลิมชัย มีเลิศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๕

เด็กชายชญานนท์ รุจิวรโชติ ๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๖

เด็กหญิงชนิดาภา บุณยภาธิน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กลับเพียร ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๘

เด็กชายชัยภัทร น้อยฉวี ๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๗๙

เด็กชายฐปนวัฒน์ คำภา ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๐
เด็กชายณฐกร ดอกไม้ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๑

เด็กหญิงณปภา แสงบุริมทิศ ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๒

เด็กชายณัชพล โสปยะ ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธิประเทศ ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๔

เด็กหญิงณัฐกมล แก้วลาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๕

เด็กหญิงณัฐนรี แสงบุญเกิด ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๖

เด็กหญิงณิชาภัทร อึงพิทักษ์พันธุ์

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๗

เด็กชายเทพทัต ยืนยง ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๘

เด็กหญิงธนพร บัญชาวิมลเชษฐ ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๘๙

เด็กชายธนพัต สังฆเศรณี ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ โชคชัยสิริ ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งมาศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๒

เด็กหญิงธนัชชา เอียมสอาด

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๓

เด็กหญิงธัญชนก กลยนี ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๔

เด็กหญิงธัญชนก จิตรีถิน ๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สอดเสน ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ชาติศิริวัฒนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สร้อยสว่าง ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำฝกฝน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๐๙๙

เด็กชายธีรเมธ บุญจูง ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๐
เด็กหญิงนงนภัส กลับอยู่ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๑

เด็กหญิงนงนภัส สุขแสนนาน ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ น้อยวิบล ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๓
เด็กหญิงปญญาพร พันธวงค์ ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๔
เด็กชายปณณวิชญ์ คงนุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๕

เด็กหญิงพชรอร ยุดดร
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๖

เด็กหญิงภิชญาภา เริมสอน

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๗

เด็กหญิงภูชิสสรา พงพรม ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๘

เด็กหญิงภูษณิศา เกษพิมล ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๐๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ อาจหาญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ลายลักษณ์ ๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๑

เด็กหญิงมิรัญ ผจง ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๒

เด็กหญิงรุจิรดา จันทร์ขัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๓

เด็กหญิงลักษิกา สอนเวียง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๔

เด็กหญิงวรัชยา วงศ์รังรอง ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๕

เด็กหญิงวริศรา วงษ์จักร ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๖

เด็กหญิงวิภาวินี กมลกาญจนวงศ์ ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๗

เด็กหญิงศรุตตา ขาวสะอาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๘

เด็กชายศิวกร ปญจมณี ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๑๙

เด็กชายศุภกร ทำดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๐

เด็กหญิงศุภานัน บุญใจใหญ่
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๑
เด็กหญิงสร้อยเพชร สุรินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๒

เด็กหญิงสิรภัทร ตังใจเพียร

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ รอดพล ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๔ เด็กหญิงสิริกัลยารัตน์
ทองธรรมชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๕

เด็กหญิงสุชัญญา เตยอ่อน ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๖

เด็กหญิงสุนิษา ภูมิสะอาด ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ชุ่มดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นิติไชย ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๒๙

เด็กหญิงสุพิชญา เฉลยอาจ ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๖๓

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๐

เด็กหญิงสุภชา พุ่มกำพล ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๑

เด็กหญิงสุภาวดี เลิศสมิทวงศ์ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี อนุรัตน์ ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๓
เด็กหญิงอชิฬญาณ์ ตาลอ่อน ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๔

เด็กชายอนุสรณ์ เหมือนนาค
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๕

เด็กหญิงอภิญญา โกศลวัฒนาธนากร ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๖

เด็กหญิงอรกัญญา กวีธนกุล ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๗

เด็กหญิงอรณิชา กิจตังวัฒนา

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๘

เด็กหญิงอรัญศินี ภิรมย์เมือง ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกำเนิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๐

เด็กหญิงกัญชพร พิมอักษร ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๑

เด็กหญิงจีรพร พยาเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๒ เด็กหญิงชนันทร์กานต์

โพธิอรุณ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๓

เด็กชายญาณวัฒน์ นาแก้ว ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๔

เด็กหญิงญานิศา ดวงดี ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๕

เด็กหญิงณัฐชา สายสุวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๖

เด็กชายธนกร กล่อมสวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๗

เด็กชายธเนศ พาสุทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๘

เด็กหญิงธัญธร จันหอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๔๙

เด็กหญิงธันยพร กำเนิดสุข ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๐

เด็กชายธิติพล ไพรบึง ๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๑

เด็กชายธีรเดช วรลักษณ์สกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๒

เด็กหญิงธีรยา ธรรมจารี ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๓

เด็กชายนรวีร์ ประหยัดผล
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๔

เด็กชายนัฐพล ครุผาด ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๕

เด็กหญิงนีรนารา พร้อมมูล
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์

ศรีคำภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๗

เด็กหญิงปทิตตา เพ็งคุณ ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๘

เด็กหญิงปภาวดี ชัมภูทะนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๕๙
เด็กหญิงปานไพลิน จะรอนรัมย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๐

เด็กหญิงปุณยาพร ขจรเกตุ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๑

เด็กชายพงศกร ยาทะเล ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๒

เด็กชายพิริยพล ภาวิเศษ
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๓

เด็กหญิงมนสิชา ภิญโญทรัพย์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๔

เด็กชายยศพล วงษ์หุ่น ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๕

เด็กชายราชพงษ์ แสนกล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๖

เด็กหญิงลักษิกา เซียมเอคู
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๗

เด็กชายวิชชุพล ไชยเลิศ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๘

เด็กหญิงวิภาดา กองทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๖๙

เด็กหญิงสิริวิมล พรมวัง ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๐

เด็กหญิงสุธีกานต์ โอนอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี มูลยาพอ ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๒

เด็กชายอธิษฐ์ คำมุงคุณ
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๓

เด็กหญิงอนันญตา สติยศ
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๔

เด็กหญิงอรจิรา ราชคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๕

เด็กชายกรวิชญ์ ชมเกษร ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๖

เด็กหญิงกุลปริยา ทรัพย์สิน ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๗

เด็กหญิงจามิกรณ์ กมลลิมรัตน์

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๘

เด็กหญิงฐานิตา อินหนู ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๗๙

เด็กหญิงณัฐรัมภา เปยมพิทักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๐

เด็กหญิงณัฐวดี อุไรโรจน์ ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๑

เด็กหญิงณิชาพร ธรรมจักร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๒

เด็กหญิงธัญสินี วรรณพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๓

เด็กชายธาดา ประกอบสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๔

เด็กหญิงนิรัชพร เจษฎางกูล ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๕

เด็กหญิงนิรุชา สงวนศรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๖

เด็กหญิงบุนยวีร์ ทวีลาภ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๗ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
เอียมเทียง

่ ่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ยินดีอ้น
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๘๙

เด็กหญิงปพิชญา ศรีหานนท์ ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๐

เด็กชายปวริศ สมานทอง ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๑

เด็กหญิงปวีณา ปานพุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๒

เด็กชายปยพนธ์ ปนภู่ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๓

เด็กชายปยพัทธ์ ปนภู่ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๔

เด็กหญิงปยวรรณ แก้วสุข ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๕

เด็กหญิงปยากร งามสุภัคตระกูล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๖
เด็กหญิงผกายมาศ ช่างต่อ ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๗

เด็กชายพงศกร นาคทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๘

เด็กชายพงศกร อินทรมณี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๑๙๙

เด็กหญิงพรนภา เสนาดี ๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๖๓

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๐
เด็กหญิงพรรณราย คำสร้าง ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๑

เด็กหญิงพรสินี หนูสี ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๒

เด็กหญิงพฤกษา ทองอ้น ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๓
เด็กหญิงพลอยชมพู แจ่มวิจิตโต

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๔
เด็กหญิงพาทินธิดา สมพันธ์ ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์เดช ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๖

เด็กชายพิรุณ เชือจีน

้

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๗

เด็กชายพีรวัสส์ ภูประวิง ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๘

เด็กหญิงแพรวา ภูธรรมะ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๐๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เรืองสุวรรณ์ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๐

เด็กหญิงภาวิณี ผายชำนาญ ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๑
เด็กหญิงมนทวรรณ คุณาวิชชา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๒

เด็กหญิงรินลดา จุลพันธ์ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อุยะวาป ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๔

เด็กหญิงวีณัฐตา พงศ์ไพศาลเชิด ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๕

เด็กชายศุภกิจ จันทร์เพชร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ปรีทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ปญโญกลาง ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๘

เด็กชายอโนชา สุวรรณโชติ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๑๙

เด็กหญิงอริสา แหยมสุข ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๐

เด็กชายอัครพล วรรณธนัง ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๑

เด็กชายอุคกฤษ เพ็งขำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๒

เด็กหญิงลลิตา ศิริผล ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งทัว

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๔

เด็กหญิงกมลชนนี อิมอก

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๕

เด็กชายกฤษกร ประพฤติธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๖

เด็กชายกฤษณ สุสุขกาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ถินพายัพ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๘

เด็กชายเกรียงไกร ขันโบราณ ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๒๙

เด็กชายคุณนิธิ เทพคนดี ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๐

เด็กชายจุมพล สีเขียว ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๑

เด็กหญิงจุฬาพร ศิลปวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๒

เด็กหญิงจุฬารัตน ศิลปวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๓

เด็กหญิงชลลัดดา ศรีไทยธรรมา ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ อู่เงิน ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ล้อมลาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๖

เด็กชายธนพล สิทธิศร ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ องศ์บุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๘

เด็กชายธีร์ธวัช คงรวมญาติ ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๓๙

เด็กหญิงนาขวัญ สารีเกิด ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๐
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ลำต้น ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๑

เด็กหญิงพณิดา พรมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๒ เด็กหญิงพรพระพิมพ์
แสงนำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๓

เด็กหญิงพัชรพร ขจรพูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๔

เด็กหญิงพิชญ์สิณี พงษ์สุวรรณ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๕

เด็กหญิงพิมพัชชา สีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๖

เด็กชายพีร์นิธิ รืนกลินจันทร์

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๗

เด็กหญิงรัตติกาล อินแก้ว ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๘

เด็กหญิงวิชญาพร บุญชิต
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๔๙

เด็กหญิงสุฑารัตน์ มิตรบ้านยาง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๐

เด็กชายสุภาพ แสงสมุทร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๑

เด็กหญิงอนัญพร ไทรย้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๒

เด็กหญิงอภิญญา พรรณา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็ชรแอว ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๔

เด็กหญิงกชกร ม่วงเถือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๕

เด็กหญิงกมลวัน สมสมัย ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๖

เด็กชายกฤษฎา ทวดทอนทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

ม่วงจ้อย ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๘
เด็กหญิงธิชชญาพร สีหาปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๕๙

เด็กชายธิติพงศ์ ภู่ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๐

เด็กหญิงนวนันท์ ปรีชา ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๑

เด็กหญิงนัยน์ปพร วุฒิกุล ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๒

เด็กหญิงพรจิรา หมู่พยัคฆ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ณิศา โพธิเขียว

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๔

เด็กหญิงมณิสรา ปุมเกวียน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๕

เด็กชายรัชตะภูมิ อ่อนแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ กาเหว่านาค
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๗

เด็กชายสิรภัทร ราษฎร์ดุษดี ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๘

เด็กหญิงอังคนา สีสุขา ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๖๙

เด็กหญิงกชกร จำนงค์ศิลป ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๐

เด็กหญิงกรวิภา ถนอมงาม ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๑

เด็กหญิงกันยา นิน ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๒

เด็กหญิงจณิสตา ปลีกลำ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ มะณีโชติ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๔

เด็กหญิงชมพูนุท คชเสนี ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๕

เด็กชายชินภัทร ชูแก้วไม้ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองเงา ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๗ เด็กหญิงทิพย์ภาศุชาวดี

ศรเสนา ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๘

เด็กชายธีรดนย์ ศรศิลป
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๗๙

เด็กหญิงนฏพร สิทธิบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๐
เด็กหญิงนันฑามาศ ปอมสะอาด ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๑

เด็กหญิงนิชนันท์ จันณีย์ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๒

เด็กหญิงปนมนัส ปานพรหม ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๓

เด็กหญิงรัฐชนีย์ ศาสตราวุธ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๔

เด็กหญิงศรัณย์พร แจ้งกิจ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๕

เด็กชายสุเมธ นำดอกไม้ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๖

เด็กหญิงสุลลิตา แดงนิม

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๗

เด็กหญิงจรรยา เจริญเลิศจรรยา ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๘
เด็กหญิงจินดาหรา บุตรธรรม ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๘๙

เด็กหญิงโชติกา บัวนาค ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๐

เด็กหญิงฐาปนีย์ ภูริรัตนานุสรณ์ ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๑

เด็กหญิงฑีฏนารี สิทธิบุญ ๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สมสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๓

เด็กชายนพรัตน์ ก้านจิตร์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๔

เด็กหญิงนันทวัน แย้มภักดี ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๕

เด็กชายพงศธร ทรัพย์ผุด ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๖

เด็กหญิงพรนภา มูลราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๗

เด็กชายรพีภัทร ม่วงศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๘

เด็กหญิงวรนุช เอียมเกิด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๒๙๙
เด็กหญิงวรรณวิลัย เรืองนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๐
เด็กชายวรวุฒิ สายเงิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๑

เด็กหญิงวรฬุดี สุทะตัง

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๒

เด็กหญิงวรัญญา สอนประสิน ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๓

เด็กหญิงวราพร รุ่งรัศมี ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๔

เด็กหญิงศิริวรรณ สาระไอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๕

เด็กชายศุภกิจ เกตุราม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๖

เด็กหญิงสุชาดา ใจมา ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา ครามเขียว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๘

เด็กหญิงสุวิภา จาดฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๐๙

เด็กชายอติเทพ สมัครการไถ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๐

เด็กชายอนุเนตร ขันอาษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๑

เด็กหญิงอภิชญา โสพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๒

เด็กชายอภิรัตน์ ปานเคลือบ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา ศรศิลป
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วใส ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๕
เด็กหญิงจันทกานติ

์

สิงหล ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๖

เด็กชายจารุเดช เสมเหลา ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ น้อยโสภณ ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๘

เด็กชายฉัตรโชค พันอ้น
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๑๙

เด็กหญิงธนิชา สุดสระ ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๐

เด็กชายพงศ์เทพ ประชาสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๑

เด็กชายรชตะ โพธิศรี

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๒

เด็กหญิงวรัญญา พยุหะวงศา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๓

เด็กหญิงสริดา ธรรมภักดี ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๔

เด็กหญิงอรรัมภา โพธิอุดม

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๕

เด็กหญิงชุติมา โตอ่วม ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๖

เด็กหญิงณัชชา สุวรรณประเสริฐ ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทอนเกาะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ หวังสุข ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๒๙

เด็กหญิงธริณีนุช บุตรใส
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๐

เด็กชายธัญเทพ บัวเฟอง ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๑

เด็กชายพิษณุวัชร์ บัวฉิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๒

เด็กชายเมธูเสลาห์ ขวัญเรือน ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๓

เด็กชายสิริมงคล สารวัตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๔

เด็กชายอนุชา เวรวรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์

รักไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๖

เด็กหญิงชญานี เพไร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ติบยะ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๘

เด็กหญิงธนพร ทับทิมดี ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๓๙
เด็กหญิงพรหมปพร พานทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จานต้น ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งอำไพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๒

เด็กหญิงรัชนีกร ขุนสำราญ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๓

เด็กหญิงวิสสุตา อินลี ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๔

เด็กหญิงศศิธรณ์ แสนแก้ว ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๕

เด็กชายกฤษฎา อาจโนนเปลือย ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๖

เด็กหญิงณัฐพร ลาทาทราย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๗

เด็กหญิงนภัสสร วรรณสินธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๘

เด็กหญิงวิพานันท์ ยอดประเสริฐ ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๔๙

เด็กชายสิทธินันท์ อยู่แดง ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๐

เด็กหญิงปยธิดา พิมวันนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๑

เด็กชายวัชรพล สอนกลาง
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๒

เด็กหญิงแพรวา บาลนคร ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๓

เด็กชายชลทิศ แก้วประเสริฐ ๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๔

เด็กชายศุภกร ศรีศุภเจริญลาภ ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๕

เด็กชายปภากร บุญจันทร์ ๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๖

เด็กหญิงเขมิกา อินทร์ตำแย
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๗

เด็กหญิงกันยรัตน์ ใหม่วงค์ ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๘
เด็กหญิงกาญจนาภา

นามบุรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๕๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา

ศิริโสม ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๐
เด็กหญิงปราณทิพย์ จันทสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๑

เด็กหญิงสิริยากร เย็นทรวง ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๒

เด็กหญิงอริสรา เรืองสุวรรณ์ ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ฤกษ์กมล ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๔

เด็กหญิงประวีณา ชืนเย็น

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๕

เด็กหญิงสุชานรี พันป ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๖

เด็กหญิงพีรดา พิระขัมม์ ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๗

เด็กหญิงธนาภา ลอยสุวงษ์ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๘

เด็กหญิงพิมพิศา แดนแปง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๖๙

เด็กชายก้องหล้า เลิศสิทธิรักษ์ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

พานแย้ม ๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๑

เด็กชายธาวิน ก๋งเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๒

เด็กชายศรพิทักษ์ ภักดีวิเศษ ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๓

เด็กชายศักรินทร์ เทพสุภา ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๔

เด็กชายเตชินท์ เรืองฉาย ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๕

เด็กชายวีรยุทธ ยศคำลือ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๖

เด็กชายมณฑล กองนาค ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๗

เด็กชายอานนท์ เปรมปรีดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายโรจน์
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๗๙

เด็กชายชินดนัย อรุณวงศ์
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๐

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์อินทร์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๑

เด็กชายมุนินทร ดรลิเคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๒

เด็กชายรชต พรรณลำเจียก ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๓

เด็กหญิงปทุมรัตน์ ด้วงเงิน ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๔
เด็กหญิงพรรณพัชร พัดทอง ๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขำกิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรืองศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๗

เด็กหญิงชลธิชา คำสี ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๘

เด็กหญิงกฤติยา คล้ายน้อย ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๘๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ถาวร ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๐

เด็กหญิงสุกาญดา จันทร์กระจ่าง ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๑

เด็กหญิงอภิญญา สังข์สุวรรณ์ ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๒

เด็กหญิงอวิกา หมอยา ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ จีนแผ้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๔

เด็กหญิงกุลธิดา ทานะเวช ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ คำภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๖

เด็กหญิงฐิติวรรณ มาดี ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สารนา
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แตงอ่อน ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๓๙๙

เด็กชายธิติวุฒิ บุญหล้า
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๐
เด็กชายสินสมุทร โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๑

เด็กชายธนบัตร เส็งเมือง ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองสุข ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๓

เด็กชายปรัตถกร บุญเกิด ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๔

เด็กชายวรวิทย์ ฟกเจริญ ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๕

เด็กชายฤทธิไกร รักษาเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๖

เด็กชายสิริราช จิตรบำรุง ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๗

เด็กชายสิทธิพร เพ่งพิศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๘

เด็กชายอนาวิน กระจ่างศรี
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๐๙

เด็กชายดิษยนันท์ โคตา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๐

เด็กหญิงกรกมล สินธุ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๑

เด็กหญิงดวงดาว ศรีทองเทศ ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๒

เด็กหญิงบุษราคัม ขำสะอาด ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๓

เด็กหญิงทิฑัมพร พลกล้า
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๔

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ภูสีดิน
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณฉิม ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๖

เด็กหญิงณัฐญาดา คล้ายน้อย ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๗

เด็กหญิงศิริฤทัย วิยาภรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา

กรานโต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๑๙

เด็กหญิงชลธิชา สาระกิจ ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๐

เด็กหญิงอาทิตยา ขยายศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๑

เด็กหญิงอัยยา เพ็ชร์อินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงเจาะ ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๓

เด็กหญิงชุติมน แพรกระทุ่ม ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๔

เด็กหญิงวารุณี กระจ่างแสง ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๕

เด็กชายณัฐวัตร วัดจำนงค์ ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๖

เด็กชายกิตติพันธ์ เปลืองศรี

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๗

เด็กชายวรวุทธ ไชยธานี ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๘

เด็กชายวศิน ฉะอ้อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๒๙

เด็กชายศุภฤกษ์ กุลที
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๐

เด็กชายเกษม อ่างบัว
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๑

เด็กชายเขตโสภณ หอมชืนใจ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๒

เด็กหญิงฉันทิพา เกิดเอียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๓

เด็กหญิงนฤมล ถินพายัพ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๔
เด็กหญิงประภัสสร อำพันศิริ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๕

เด็กชายวรพงศ์ ยีสุ่นซ้อน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๖

เด็กหญิงสุมินตรา หอมชืนใจ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๗

เด็กหญิงรินรดา ยอดยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๘

เด็กหญิงวรรณดี เพิมคำ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๓๙

เด็กชายสิปปกร ศรีหมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๐

เด็กชายธนัญทร มรกต ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา พรมมา ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๒

เด็กชายภูเมธ อบสิน ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๓

เด็กชายวสิษฐิพงศ์ แสงนำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๔

เด็กชายศาศวัต ภูท้วม ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีภัคดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๖

เด็กหญิงฐิติมา รุจิอาจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๗

เด็กหญิงธนวรรณ สะสม ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๘

เด็กหญิงวาสนา วีระสุข ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๔๙

เด็กหญิงอธิชา แก้วจุมพล ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๐

เด็กหญิงชนิภรณ์ เรียนงาม ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๑

เด็กหญิงนาถยา ลำมานพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๒
เด็กหญิงพลอยชมพู คงบัว ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๓

เด็กหญิงรวิสรา ครองราช ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๔

เด็กชายภาคภูมิ ชูสุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๕

เด็กชายรชต พวงผะกา
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๖

เด็กชายศุภกร นาคอ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๗

เด็กชายสุรบดินทร์ ณัฐวุฒิเรืองกิตต์ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๘

เด็กชายอรรณพ ยงเกียรติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๕๙

เด็กหญิงกานต์สินี เทียนทอง ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๐

เด็กหญิงญาณิศา โฉลก ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๑

เด็กหญิงนิรภัทร คงสมจิตร ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๒

เด็กหญิงแพรวา อยู่คเชนทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๓

เด็กหญิงวศิกานต์ ขำฉา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๔

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศิริจันทรา ๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๕

เด็กชายกลวัชร คำดำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๖

เด็กชายธนภัทร พงษ์อยู่ ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๗

เด็กชายผไทเทพ ใจดีแกล้วกล้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๘

เด็กชายพิชยพล ไชยคำมูล ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๖๙

เด็กชายภาณุ จิตรทะยาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๐

เด็กชายรัชพล การงค์ ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๑

เด็กชายวชิรวิชญ เชียงเงิน ๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๒

เด็กชายวรินทร มีพี ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๓

เด็กชายศักรินทร์ อินหนู ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๔

เด็กชายศุทธสิน สารีมูล ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๕

เด็กชายอนุสรณ์ ขันตะเภา ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๖

เด็กชายกฤษดา รวมทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๗

เด็กชายกิตติภณ กุมสันเทียะ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๘

เด็กชายขันติชัย บุญอุ้ม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๗๙

เด็กชายชนะชล อินสุ่ม ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๐

เด็กชายธนกร อยู่เกตุ ๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๑

เด็กชายธนภูมิ ธรรมวุฒา ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๒

เด็กชายนันทพน นันทะเสนา ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ มีพี ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๔

เด็กชายพรชัย เชือทอง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๕

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ลิมปนสิทธิชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๖

เด็กชายภพสรรค์ ภาพนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๗

เด็กชายเมธัส ขวัญล้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๘

เด็กชายศิริพงษ์ มาอ่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๘๙

เด็กหญิงลฎาภา โคตรวงศ์ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๐

เด็กหญิงศิริญาพร ศรีนครเขตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ณ สุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๒

เด็กหญิงธนวันต์ เรืองจุ้ย ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๓

เด็กหญิงนัฐจิมา เถาสุวรรณ์ ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๔

เด็กหญิงนิชนันท์ ประจำแถว ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๕

เด็กหญิงปริญญา ชิดพรมราช
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๖

เด็กหญิงปุณิกา หวานตา ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทะกูล ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๘

เด็กหญิงลัดดา แสงประเสริฐ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๔๙๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไกรวัน ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๐
เด็กหญิงสมฤทัย ภาสดา ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๑

เด็กชายราธา นามพรมมา ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๒

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ ผลมะกรูด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๓
เด็กชายกฤษณพันธ์ สมใจ ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๔

เด็กชายณัฐพัฒน์ รุ้งตาล ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๕

เด็กชายธนกร เขียนเสมอ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๖

เด็กชายวีรภัทร มูลเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๗
เด็กหญิงคณัสนันท์ จิตรบุณยกร

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๘
เด็กหญิงจิรภิญญา วุฒิสมบูรณ์ ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พลจันทร์ ๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๐

เด็กชายศุภวิทย์ เชือมมะรัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๑

เด็กหญิงณัฐรุจา ภาพนอก
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๒

เด็กหญิงณิชาภัทร โมอิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๓

เด็กหญิงทิศตะวัน วรรณอาภา ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๔

เด็กหญิงธนัญชนก โพธิกมล ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกรทอง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๖

เด็กหญิงธิติตา สมรัตน์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๗

เด็กหญิงนภัสศร เขียวเฮียว ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๘
เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๑๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ

เวณุภูติ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๐

เด็กหญิงพชรพร ตุ้มนิลการ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๑

เด็กชายอดิศร ท้าวเทพ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ฉาย ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ สมนาม
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๔

เด็กหญิงอภิณัฐชา เสาร์แก้ว ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๕

เด็กหญิงอรอนงค์ เนือมัน

้ ่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๖

เด็กชายดิศรณ์ มาลี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๗

เด็กชายทวีชัย ขำคม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๘

เด็กชายธนโชติ สนิทนวล
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๒๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์สอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๐

เด็กชายรัตนากร ศศิธร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๑
เด็กชายอิศรานุวัตน์ ปยะภานุกูล ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๒

เด็กชายวิวัฒน์ วอทอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๓

เด็กชายศรศักดิ

์

ยิมเล็ก

้

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พฤกษ์ตระการ ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๕

เด็กชายศิวัช ธนาโชติพิพัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๖

เด็กชายสุเมธ ศรีเมืองแมน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๗

เด็กชายอริย์ธัช ศรีฤทธิมานันทน์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๘

เด็กชายอัครพนธ์ ศรีตองอ่อน ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สุริชัย ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๐

เด็กหญิงตรีฉัตร แก้วเขียว ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๑

เด็กหญิงนวรัตน์ สวัสดี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๒

เด็กหญิงจีรนันท์ นายอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๓

เด็กหญิงพรรณพา สวัสดินพรัตน์

์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๔

เด็กหญิงอรกัญญา มหาวงศกูล
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๕ เด็กหญิงชญาลีนน์ เคท

ศรีอ่อน ๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๖

เด็กหญิงชิดชนก กิจเฉลา ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ นุชเจริญ ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๘

เด็กชายเบิร์ด มีสุข ๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๔๙
เด็กชายกฤษณะภูมิ ดาวสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๐

เด็กหญิงเกวลิน พิกุล
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๑

เด็กหญิงคณิสรา พันธุ์ยาง ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๒

เด็กหญิงจุรีพร จิตรดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๓

เด็กหญิงชนิสรา ประสาทศรี ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๔

เด็กหญิงณญาดา เพ็งสุข ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คงถาวร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๖

เด็กชายณัฐภัทร หยุดกระโทก ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๗

เด็กชายดนัสวิน วงศ์คำ ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๘

เด็กชายพรศักดิ

์

น้อยคล้าย ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๕๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา ชมบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๐
เด็กหญิงเพชรไพลิน องอาจ ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๑ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
ระวังภัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๒

เด็กหญิงมุขสุดา พรหมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๓
เด็กหญิงรวินทร์นิภา

ศรีจำปา ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทร์แก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๕

เด็กชายวรพล สุขหล้า
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๖

เด็กชายศิรายุทธ มิงไม้

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สลักคำ ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๘

เด็กหญิงสุนิสา ศรีอุทัย ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๖๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สุขประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๐

เด็กชายอดิเทพ กันภัย ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๑

เด็กชายอัษฎายุ เชยชม ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุญบริสุทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๓

เด็กหญิงอุษณีย์ ธูปกระจ่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๔

เด็กชายกฤษกร คุ้มครอง ๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๕

เด็กหญิงกัญจนพร ศรีเกษม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๖

เด็กหญิงเกตมณี แสงอำไพ ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๗

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ สุขพิสิษฐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๘

เด็กหญิงณัฐกมล เขียวน้อย ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๗๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปวงคำ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๐

เด็กหญิงทัชชา มณีศรี ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เทพธัญญะ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๒

เด็กหญิงธนิดา เหมือนสร้อย ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๓

เด็กหญิงธิดาพร คงดี ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๔

เด็กหญิงนันธิดา สิทธิการ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๕ เด็กหญิงพิณณ์ประภา
เรทะณู

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๖

เด็กหญิงลักษิกา จตุรงค์วิวัฒน์ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๗

เด็กหญิงวันสุข จำเริญ ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๘

เด็กชายสิทธิรัตน์ แก้วลาย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๘๙

เด็กหญิงอธิชา ทองย้อย ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๐

เด็กหญิงนฤมล สังอยุธ ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๑

เด็กชายนัทที แตงกวารัมย์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๒
เด็กหญิงปลาลิฉัตร มีพร้อม ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๓

เด็กชายจีราพันธ์ อัมพรภัณฑ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๔

เด็กหญิงชญานินท์ ทิพย์คำ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ไผ่ล้อม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๖

เด็กชายณัฐพันธ์ พนัสนาชี ๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ถนอมจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๘

เด็กหญิงธนัญชนก จิตรพร ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๕๙๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ มงคลพัฒน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๐ เด็กหญิงประภัทรสร
ชมสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๑
เด็กหญิงประภาวดี เหมาะเจาะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๒

เด็กหญิงพรวิภา ขวัญเมือง
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใบมาก ๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๔

เด็กชายภคณัฐ ทองธนะเศรษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์มา ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินปนแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๗

เด็กชายยุทธนา ศศิวชิรางกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๘

เด็กชายรพิพัฒน์ ภิรมนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๐๙

เด็กหญิงโษฑษธา พรมงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๐

เด็กชายสนธิ อยู่ดี ๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๑
เด็กหญิงอนัญลักษณ์

ปนกุมภีร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๒

เด็กหญิงอัญชิสา ปานรักษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๓

เด็กชายชายธวัชน์ อ่องรบ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๔
เด็กหญิงวลัยพรรณ สวัสดี ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รอดปากเกล็ด ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๖

เด็กชายพุฒินาท แสงนัย
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๗

เด็กหญิงศิริโสภา แคว้นคอนสิม ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๘

เด็กหญิงเยาวเรศ บุญมาก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๑๙

เด็กหญิงสุชานันท์ มะสีผา ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตาวิโรจน์ ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๑

เด็กชายนรบดี ศรีมาตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๒

เด็กชายคงกระพัน บูชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๓

เด็กชายพีระภัทร จตุพรไพบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๔

เด็กชายไกรวิทย์ นราหลำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๕

เด็กหญิงธิติกานต์ ละโบ้
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๖
เด็กหญิงวรรณวิสา กล่อมบาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๗

เด็กชายกลศกร ธิการาช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๘

เด็กชายสุชาครีส์ สระศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๒๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์

บานเย็น
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๐

นายกำธร ตุ้มทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๑

เด็กหญิงอภิสรา ไล้สมุทร ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๒

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญประคม ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๓

เด็กชายทรงพล ผงจำปา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๔

เด็กหญิงอรธิชา ใจกล้า ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๕
เด็กหญิงพาสปอร์ต สีเชียงใหม่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๖ เด็กหญิงเรืองสไรเล็ก
ซีเล็ค

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๗

เด็กหญิงกุลวรา กังศิริ
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๘

เด็กหญิงรตินันท์ ศรีตานนท์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๓๙

เด็กชายกันต์พจน์ เฮงไทร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๐

เด็กหญิงจิดาภา ภัคดีดำรงจิตร ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๑

เด็กชายชนะพล โสดานาคะ ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๒

เด็กชายณัฐพล ร่วมจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สิมาพันธ์ ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๔

เด็กชายธนวินท์ โสวัตร ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๕

เด็กหญิงนุชรินทร์ สายสว่าง ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๖

เด็กหญิงปวีณา โคตรทอง ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๗

เด็กชายพรเทพ จุ้ยเจริญ ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๘

เด็กหญิงพิชามณชุ์ ทวี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๔๙

เด็กหญิงวรัญญา ฤกษ์งาม ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ไวสุวรรณ ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๑

เด็กชายวิสิษฎ์ โพธิทิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๒

เด็กหญิงสุปรียา วงค์ใหญ่ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๓

เด็กชายอโณทัย พิมพ์จันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๔

เด็กหญิงกนกรดา โยธารัตน์ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  
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เลขที
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๕

เด็กหญิงจิตรลดา ทองแวว ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๖

เด็กหญิงฐิตาพร กิตตินาคหิรัญ ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๗

เด็กชายณัฐกมล คะสุวรรณ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๘

เด็กหญิงนิภาดา สุระ ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๕๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คงยืน

๑๗/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปานพรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๑
เด็กชายภูมิหรินทร์ หัตถาอาชีว

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๒

เด็กชายภูริภัทร์ พันธนาเสวี ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ราชมาลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๔
เด็กชายธนาเศรษฐ์ ตรีโรจนพงศ์ ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๕

เด็กหญิงพริสร ถนอมทอง ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๖

เด็กชายรติบดี ดวงจักร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีแปลงวงศ์ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๘

เด็กหญิงอัญชิสา สอนทรง ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๖๙

เด็กหญิงอริษา ขาวผ่อง ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๐

เด็กชายไกรวิชญ์ สุระ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๑

เด็กหญิงชญานิศ คงพรม ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๒

เด็กหญิงปทิตตา กลินศรีสุข

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๓

เด็กชายวิศรุติ ฤทธิบูรณ์

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๔

เด็กชายอัมรินทร์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๕

เด็กหญิงอิงลดา น้อยราวี ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๖

เด็กหญิงขวัญชนก คุณแก้วอ้อม ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๗
เด็กหญิงฌนัญชิตา เรืองหิรัญ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๘

เด็กหญิงณัฐชา จุลพงษ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๗๙

เด็กชายธีรภัทร โคตภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๐

เด็กชายปยะ กามาตย์ ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๑

เด็กหญิงพัชรี หัดถะกอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๒

เด็กชายพิชญ์พงษ์ ศรีษาพุทธ ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๓

เด็กชายพีระพัฒน์ จุลทัศน์ ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๔
เด็กหญิงภทรวรรณ ชัยธวัฒน์กุล

๑๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๕

เด็กชายภูติวัฒน์ วงษ์สืบ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๖

เด็กหญิงเยาวเรศ จะนู ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๗

เด็กหญิงศุภมาส พงษ์สินธนาบดี ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๘

เด็กชายสิทธิชัย พุกอิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๘๙

เด็กชายอชิตะ ทานาแซง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๖๓

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๐

เด็กหญิงอัฏฐณิชา เอียดมุสิก ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๑

เด็กหญิงกัญญา หงษ์วิเศษ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ โชโต ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนวงค์คำ ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๔

เด็กหญิงดากานดา วรต่าย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๕

เด็กชายทศลักษณ์ เขียวอุบล
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๖

เด็กชายธนกร หงษ์สุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๗

เด็กชายธนโชติ ดวงศร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๘

เด็กหญิงธนัชพร เจรียมพันธ์ ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๖๙๙

เด็กชายธีรภัทร กานต์วงศ์ชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๐
เด็กชายปฏิพัฒน์ แก้วงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๑

เด็กชายปวเรศ ไชยชนะ ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๒

เด็กชายพิชาญเมธ คำตัน ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๓

เด็กหญิงภรชนก สีม่วงงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๔

เด็กชายภัทรพงษ์ อินทราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๕

เด็กหญิงภัทรสุดา วงศ์วิริยชาติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๖

เด็กหญิงภัทราพร อ่อนคำหล้า ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๗

เด็กชายภูมิวัฒน์ ศรีนงนุช
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๘

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วกำพล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๐๙

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีนาค
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๐

เด็กหญิงฉัตรสุดา ธรรมเกษร ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๑

เด็กหญิงชนกานต์ ปอมมงกุฏ ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๒ เด็กชายโชคโอฬารกุล
ตาวอ่อน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์

เพ็ชรเสน ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๔

เด็กชายปรเมศวร์ ประพาศพงษ์ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๕

เด็กชายพชรดนัย ไพรศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๖

เด็กหญิงวาธิณี นิติสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๗

เด็กหญิงสุชาดา สดเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ จงดี
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๑๙

เด็กหญิงอรวรินทร์ โนรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๐

เด็กชายอัครเดช พวงสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๑

เด็กหญิงขวัญสุดา สดีเดช ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๒

เด็กหญิงดวงกมล สมสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๓

เด็กหญิงวทันยา สินเจริญ ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๔

เด็กหญิงสุรภา วงศ์ศคำ ๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๕ เด็กหญิงเขมเรืองพิลาศ

เอมโอฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๖
เด็กหญิงกรรณ์ธิมา บัวศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๗
เด็กหญิงญาณภัทร ต้นโพธิโต

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๘

เด็กหญิงธัญรดา แจ่มขุนเทียน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๒๙

เด็กหญิงปภาวดี นามขันธ์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกิดสุวรรณ ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๑

เด็กชายมหาสมุทร อุติ
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๒
เด็กหญิงวรรณ์รญา จันทร์เขียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๓

เด็กชายอธิชาติ มุ่งสิน ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา กวนศรี ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๕

เด็กหญิงพิชญาภา อาจหาญ ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๖

เด็กชายชัยรัฐ ปนแก้ว ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๗

เด็กหญิงชุลีกร ท้วมทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๘
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กิทำ ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๓๙

เด็กชายภัคพล พ่อครวงค์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๐

เด็กหญิงวีรญา สาลีผล ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๑

เด็กชายศุภณัฐ บุญประจำ ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๒

เด็กหญิงอชิรญา สีเสงียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๓

เด็กชายอธิษฐ์ เมฆมูสิก ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๔

เด็กชายวรวิทย์ ทาลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๕

เด็กหญิงปาริชาต จันทราพงศ์ ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๖

เด็กชายพิริยกร เดชฤดี ๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๗

เด็กหญิงอารียา นพรัตน์นภาลัย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๘

เด็กหญิงกรกนก ผิวเหลือง ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เด่นดวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๐

เด็กชายนันทกร น้อยหัวหาด ๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๑

เด็กชายพรรณกร บู่บาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๒

เด็กชายเพียนพันธ์ บุณยโพธิ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๓

เด็กหญิงโยษิตา หากวี
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๔
เด็กหญิงศรีสุวรรณ ก้อนทอง ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๕

เด็กหญิงศศิวรรณ กระรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๖
เด็กหญิงศิริวรรณภา

ทองคำ
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๗
เด็กหญิงสิริเลอโฉม สรประสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๘

เด็กชายเสฐฑวุฒิ เขียวอ่อน ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๕๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร

มาลา ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๐
เด็กหญิงชฎาวรรณ ศิริพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ยิงยงค์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๒

เด็กหญิงณิชากร บุติพันธ์คา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๓
เด็กชายเทพทิวากร สิงห์นอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ ใยสอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๕

เด็กหญิงนาวา สกุลสูง
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๖

เด็กชายปกรณ์ เขือนแก้ว

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๗

เด็กหญิงศดาภร โสนไตรย ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๘

เด็กหญิงแคทรีน่า กาตาราโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนวัง ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๐

เด็กชายเทพทัต มงคลนำ
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๑

เด็กหญิงนาตาลี กาตาราโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๒

เด็กชายภานุเดช พันธุ์สะ ๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๓

เด็กชายภูริพัฒน์ อาตตะแทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๔

เด็กหญิงมิรันตี นิมประดิษฐ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๕
เด็กหญิงรัตน์ชฎาพร

การกล้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๖

เด็กหญิงวลัยกร เสือขำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๗

เด็กชายวีรภาพ นามวัง ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุทองดี ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๗๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ อาซังกู่ ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๐

เด็กชายชิษนุชา วงษ์ศรี ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๑
เด็กหญิงวรรณทิศา แก้วเพิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๒

เด็กหญิงวิริยา ไตรสุริยะ ๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๓

เด็กหญิงอาณัตยา ร่องแซง ๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๔

เด็กชายชนาธิป ยอดคู่
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ยามา ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๖

เด็กชายวรวิช ทวีการไถ ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๗

เด็กหญิงณัฐิดา ทองจันทร์แท้ ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๘

เด็กหญิงสุพิชชา โพธินอก

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๘๙

เด็กหญิงสุพาพร เชียงคำ ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๐

เด็กหญิงนภาพร เติดชืน

๊ ่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๑

เด็กหญิงกชกร เลิศล้วน ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิทธิยา ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๓

เด็กหญิงศุภดา ธรรมกุ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๔

เด็กหญิงวิรดา ศรีฉลวย ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๕

เด็กชายจุลจักร ซาเซียงหุ่ง ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๖

เด็กชายกฤติเดช สุขแจ่ม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๗
เด็กชายโชคนิรันดร์ หาชัย ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๘

เด็กหญิงอลิศรา สัจจานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๗๙๙

เด็กชายชินาภัทร - ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๐
เด็กชายจิรกฤต คันธาทิพย์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๑

เด็กชายขันติ ขาวสะอาด ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๒

เด็กหญิงจิราพัชร มูลชมภู ๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๓

เด็กชายธีรภัทร์ แนบทางดี ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริมงคล ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๕

เด็กชายสันติภาพ ทังทอง

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๖

เด็กชายพงศ์ธร ชัยทะ ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล ขุนศรีจตุรงค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๘

เด็กชายพิทวัส ต่อนเงิน ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๐๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ ดีถนัด ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ ซารัมย์
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทัศวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๒

เด็กชายสุกฤษ สุภาผล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๓

เด็กชายธนพร นวลปนใย ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๔

เด็กชายไพลิน บุญนาค ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๕

เด็กชายณัฐวุธ ศรีสุวรรณจินดา ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๖

เด็กหญิงชนัญชิดา เพิมพูน

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๗
เด็กชายพงษ์ภิญโญ ไชยโยง ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ จักทอน ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๑๙

เด็กชายธีรเทพ ดอนชัย ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๐

เด็กหญิงมีนา ภูมิโยขน์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ แอบแฝง ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

คล้อยสูงเนิน ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๓

เด็กชายชนกานต์ มอญชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๔

เด็กชายณตฤณ มาปู ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ดาษดา ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๖

เด็กชายนพเก้า ทองชู
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๗

เด็กชายนพเก้า สิงห์สถิตย์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๘

เด็กชายบวรทัต กรุดปทุม ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๒๙ เด็กหญิงบุตรนำเพชร
ผลส้ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๐

เด็กหญิงปลายฝน สะอาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๑

เด็กชายมานพ สุโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๒
เด็กชายศรัณย์ภัทร มีธง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๓

เด็กหญิงสุนัฐฐา แก้วทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๔

เด็กหญิงสุพัตตา แก้วกำเนิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แจ่มจำรัส
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๖

เด็กหญิงอนันตยา ปทุมยา ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๗
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวสร้อย ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา

บุญนาค ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๓๙

เด็กหญิงกุลลญา แซ่ฉัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๐
เด็กหญิงจันทร์วลัย เชือชา

้

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๑

เด็กชายจิรพิพัฒน์ คล้ายแพร ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา พลอยล้วน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๓

เด็กชายธงชัย กายสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๔

เด็กหญิงธนพร ชุ่มไชยพฤกษ์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๕
เด็กหญิงปญญาพร ขุนไพร ๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๖

เด็กชายภควัฒน์ คำหินกอง ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๗

เด็กหญิงภัทธนิศ งัวลำหิน

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๘

เด็กชายวรินทร วงจำปา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๔๙

เด็กหญิงศรันรัชต์ สุขกำเนิด
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงระวี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ เจนไพจิตร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๒

เด็กหญิงณิชา วงศ์จำปา ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๓

เด็กชายทัตธน ศรียิม

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๔

เด็กหญิงนนธิยา หงษ์นาค ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ครุธฉำ ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๖

เด็กหญิงชลธิชา รัมมะสิงห์ ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๗

เด็กชายญาณเดช รามคำ ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๘

เด็กชายทัตเทพ ศรีสุวรรณ ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๕๙

เด็กชายนัฐพงศ์ รามวงค์ ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๐

เด็กชายปฏิภาณ ปูจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๑
เด็กหญิงประภัสสร สิมมาวงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๒

เด็กชายพฤหัส ไวยธิรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมพ์ศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ เจริญผล ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แฝงกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๖

เด็กชายสรัลรักษ์ ฐานกลาง ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๗

เด็กหญิงอภิรติ แย้มสกุลณา ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๘

เด็กชายครรชิตพล วรนาม ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๖๙

เด็กชายชานนท์ ถำเหม ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๐

เด็กชายทัศนัย หมทอง ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๑

เด็กหญิงธนัชพร ชินโคตร ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๒

เด็กชายธาวิน จำปกลาง ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ลุนนู ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๔

เด็กหญิงปวีณา ธัญญะเจริญ ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๕

เด็กชายวีระทัศน์ ตะมะ ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๖

เด็กชายสงกรานต์ สุนทรปญญา ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๗

เด็กหญิงสิรวินันต์ สังข์อนันต์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๘

เด็กชายสุทธิกานต์ แตงอ่อน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๗๙

เด็กหญิงอนุชนาฏ เขียวเขิน ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๐

เด็กหญิงกมลชนก รอดแพ ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๑

เด็กหญิงกรพรรณ บุญฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๒

เด็กหญิงกรวสา มีโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร

สาทเริก ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๔

เด็กหญิงกาญจนา ริมไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๕

เด็กหญิงกาญจนา อินทมานะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๖

เด็กชายกิตติคุณ โมด่านจาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๗

เด็กชายกิตติธัช บุญธรรม ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๘

เด็กหญิงกุลทรัพย์ อุส่าห์ดี ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๘๙

เด็กหญิงขวัญ ศรีสมพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๐

เด็กหญิงจิตลดา สุขเจริญ ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๑

เด็กหญิงจิราพร บุสดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๒

เด็กชายจีรพงษ์ ชุมภูพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มังคล้าย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รามวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศิลปยวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๖

เด็กชายชนะชัย พิศาลสกุล ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๗

เด็กหญิงชนันพร ทิพอาจ
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๘

เด็กชายชนัสนันท์ สีฟา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๘๙๙

เด็กหญิงชัชมล หงษ์ทอง ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๐ เด็กชายชาณนรินทร์
พุ่มพุก ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๑

เด็กชายชินดนัย ปทุมยา
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๒

เด็กหญิงณวรา พวงมาลัย ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๔

เด็กชายดนุวัศ พรหมทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๕

เด็กหญิงดาริกา แซ่จึง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๖

เด็กชายธนภัทร ชมประโคน ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งสุข ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๘

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์แจ่ม
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๐๙

เด็กชายธีรวัฒน์ รุ่งเรือง ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๐

เด็กชายนครินทร์ เอียมปน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๑

เด็กชายนิพล อ้นทอง ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทร์ศิลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๓

เด็กหญิงปราณิตา แก้วงาม ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๔

เด็กหญิงปริชาติ ศรีประทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๕

เด็กหญิงปทมพร อินทร์รุ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๖

เด็กชายปารเมศ ถมยาพันธุ์
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สันทบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๘

เด็กหญิงปาริสา ทุนกอง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ บึงไกร ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๐
เด็กหญิงพรพฤกษา พักตร์แก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๑
เด็กชายพรหมมินทร์

เนตรวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๒

เด็กหญิงพัชราภา บุราคร ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๓

เด็กหญิงพันนิตรา อำเอกผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา นวนชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๕

เด็กหญิงพิราภรณ์ สลักคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโสภณ ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๗

เด็กชายภูริเดช จันทร์พิทักษ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๘

เด็กหญิงมนัญชยา จิตร์ประพัธน์ ๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๒๙

เด็กหญิงยุพาพร คำดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๐

เด็กหญิงวรรณศิริ เสือเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๑

เด็กหญิงวริญศิริ รอดแพ ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๒

เด็กหญิงวันดี อิมใจ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๓

เด็กชายวัลลภ ฉิมพิภพ
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๔

เด็กหญิงวิภาพร มังมีสิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๕

เด็กหญิงสรณ์ธิตา บุตรสงัด ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๖

เด็กชายสหรัฐ คาคีสุข ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๘

เด็กหญิงอรวรรณ ชาแจ้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๓๙

เด็กหญิงฐิติยา สะตะ ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๐

เด็กชายกิติคุณ เหมือนครุฑ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา อัมพุนันท์ ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ เหล่าพาชี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๓

เด็กชายธนณัฏฐ์ สุขหน้าไม้
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๔

เด็กชายพัชรพล พิสิฐพยัต ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๕

เด็กชายภัทรพงศ์ ชืนจินดา

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๖

เด็กหญิงสิริวรรณ พากเพียร ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๗

เด็กหญิงจิรดา แก้วแต้ม ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ พลโลก ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๔๙

เด็กชายธนกร แจ่มสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๐

เด็กชายธนกฤต แจ่มสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๑

เด็กชายพงศธร เกิดสุวรรณ์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๒

เด็กหญิงอริสรา จอดพิมาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ ศาระสาลิน ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๔

เด็กหญิงกรวลัย ดาบทอง ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา คำมานิตย์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๖

เด็กหญิงเชาวภา ฉายแผ้ว ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๗

เด็กหญิงนภัสสร กาเจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๘

เด็กชายนำ -
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๕๙

เด็กหญิงบุษกร เมืองเฉลิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทรงบัณฑิตย์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๑

เด็กชายพชรพล ศรีโสภณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๒

เด็กชายพฤศ ตันใจซือ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๓

เด็กชายรัชพล นันทาภัทร ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๔

เด็กชายศุกร์ คงช่วย ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๖

เด็กหญิงอรษา สุวรรณสิงห์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๗
เด็กหญิงอัยย์ญาดา ศรีเมฆ ๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ห่อเหียม

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๖๙

เด็กชายธนดล แสงพันธุ์ ๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  
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ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นวลจันทร์ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๑

เด็กชายปวเรศ อ่วมสิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๒

เด็กหญิงแพรวา เจริญเชาว์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๓

เด็กหญิงวันวิสา ปนคำ ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๔

เด็กหญิงสุรัสวิมล ณวรรณศิลป
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๕

เด็กชายอลงกต ดอกชะเอม ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๖

เด็กหญิงอัจฉรา คำมานิตย์ ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชมสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๘

เด็กหญิงจรรยา จะอือ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๗๙

เด็กหญิงจิดาภา ภิคะวงษ์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๐

เด็กหญิงญาดา บาตรทองโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๑

เด็กชายณาญากร ห่วงประโคน ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๒

เด็กชายดรัณภพ เผือนทอง

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๓

เด็กหญิงดวงใจ เวียนเปะ ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๔

เด็กชายธนภัทร กันทราวิรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๕

เด็กชายนที เจริญแก้วพันสี
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๖

เด็กหญิงนาถนภา ปานขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๗

เด็กชายนิติพงศ์ โตประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๘

เด็กชายเบญจพล วงนาหล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๘๙ เด็กชายประวัติศาสตร์

สำราญจิต ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๐

เด็กหญิงพรหมพร สิบแก้ว ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๑

เด็กหญิงพอเพียง แพงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลินกระบี

่ ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๓
เด็กหญิงพิมพ์นารา ทองมัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๔

เด็กชายภูตะวัน ชนะภัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ดาวลาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๖
เด็กหญิงยุพาลักษณ์

ดาวลาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ คำด้วง ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๘

เด็กหญิงวพุทธิตา ถำกลาง ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๐๙๙๙

เด็กหญิงวาลิน ภิญญสนธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุพัตตา บุญเหมาะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๑

เด็กหญิงหทัยภัทร์ สรรพสาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๒

เด็กชายอมรภัณฑ์ สิงห์หา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๓

เด็กหญิงอัญชลี วิเศษวัน ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๔

เด็กหญิงอารดา โพธิสาร

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๕

เด็กหญิงจารุภา ด่านแก้ว ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณ์สืบ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๗

เด็กหญิงชลธิชา ยนต์ลอย ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๘

เด็กหญิงเตชินี โพธิอุไร

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๐๙

เด็กชายธีทัต อุทะกะ ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๐

เด็กหญิงนภาพร ดายังหยุด ๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๑

เด็กหญิงนำพลอย รูปพรหม ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๒

เด็กหญิงพรณัฐชา งามสมชัย ๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๓

เด็กชายภาคภูมิ ดาวจันทร์ ๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๔

เด็กชายวศิน มโนน้อม ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๕

เด็กชายวิทวัส จ้อยจุ้ย ๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๖

เด็กชายศุภรัตน์ รอดเกษม ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๗

เด็กชายเสกสรรค์ คงนาค ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ผดุงดี ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๑๙

เด็กหญิงอรนิดา เมฆาพัน ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๐

เด็กชายอรรถพล สุภาผล ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๑

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

แก้วไพรินทร์ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๒

เด็กหญิงเอมวิกา รอดอินทร์ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงสาย ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๔

เด็กหญิงชนกนาถ สารพัด
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๕
เด็กหญิงอัญญาเรศ ทิมเจริญ ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๖

เด็กหญิงบุณยานุช พันธมัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ บูชา
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๘

เด็กชายสุริยะ ภูขีด ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มาชะศรี ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๐

เด็กหญิงกฤติกา อารีกิจ ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๑

เด็กหญิงกฤติยาณี คงธันร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๒

เด็กชายกันตณัฐ นารอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๓

เด็กชายกันต์พจน์ วงศ์ปทุมกุล ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๔

เด็กชายกันตะธีร์ น้อยเกิด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๕

เด็กหญิงขวัญข้าว แววนิล ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๖
เด็กหญิงขวัญเรือน ทองสุข ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๗

เด็กชายคามิน คงศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๘

เด็กหญิงจารุนันท์ นาครัตน์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๓๙

เด็กหญิงชาริสา สุชาอิษฎ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๐ / ๖๓

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชัยวงษ์ ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๑

เด็กชายณัฐชนน บัวเล็ก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ สนแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๓

เด็กชายธนโชติ สีมา ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๔

เด็กชายธนากร หร่ายสกุล ๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๕

เด็กชายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม ๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๖

เด็กชายธีรวีร์ ขุนจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๗

เด็กชายพยุงศักดิ

์

พันธ์งาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เพิมทอง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๔๙

เด็กหญิงมัชฌิมา เชืออาษา

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๐

เด็กชายรชต รำมะนู
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๑

เด็กชายสรชัช บุญมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ โตประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๓

เด็กหญิงอันธิกา หอยสังข์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๔

เด็กชายกฤตภาส เพิมพูน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๕

เด็กหญิงกิตติกา มะณี ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๖

เด็กชายชินกฤต หนูศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเต็ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์

ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์สมาจาร
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๐

เด็กชายณัฐพัชร อมรเจริญวงศ์
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๑
เด็กหญิงทิพภวรรณ ขวัญใน ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๒

เด็กชายธนธรณ์ ร่วมรัก
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๓

เด็กหญิงเนตรศิริ ปลืมจิตร์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๔

เด็กหญิงปริยากร ใจสว่าง ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๕

เด็กหญิงพลอยใส โฆษิตเศวต ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๖

เด็กหญิงพิชชาภา พรเพิมโภค

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ท่าทราย ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๘

เด็กชายวรวิชญ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๖๙

เด็กหญิงศิวพร ตรีวิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๐

เด็กชายศุภกฤต แก้วเขียว ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๑

เด็กชายสิปปญญ์ โพชาคม ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๒

เด็กชายสุรยุทธิ

์

วงษ์มา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา ดิษฐสว่าง ๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงศร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๕

เด็กชายชัยชนะ กวยนิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ สาวินัย ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๗

เด็กชายภูวพัฒน์ เกิดเมือง ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๘

เด็กชายนัฐภูมิ หอมจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๗๙

เด็กหญิงอนินทิตา มะเมียงเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๐

เด็กชายณัฐนัย มีกลอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมานรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๒

เด็กชายรภีภัทร มะเมียงเมือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๓

เด็กหญิงนิธิศา อยู่กลิน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๔

เด็กชายบริวัตร มาตขาว
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๕

เด็กชายฉันทวัฒน์ พิสุราช
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๖

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ลามนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๗

เด็กชายศุภกิต วงศาโรจน์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๘

เด็กชายไกรรักษ์ เพิมด่านกลาง

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา ปานทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๐
เด็กหญิงเพชรไพลิน พันธราช

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๑

เด็กชายธวัชชัย แสงศร ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๒

เด็กชายวรท อาลัยสุข
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ วรโก ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๔

เด็กหญิงศุภวาส กลินผกา

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๕

เด็กหญิงณัฐชา วิเชียรฉาย ๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๖

เด็กชายพงศกร สายมงคล ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๗

เด็กหญิงอนัญญา หอมจันทร์ ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๘

เด็กชายนพรัตน์ พินิจษร ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๐๙๙

เด็กหญิงพิชฏา วิจิตรวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๐

เด็กหญิงนัชชา จันลอย ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๑

เด็กชายอนันดา แซ่ลอ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๒

เด็กชายวิสันพร วงษ์สมพงษ์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

พรหมบุตร ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๔

เด็กชายนิธิศ จันทะวงษ์ ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๕

เด็กหญิงสุกัลยา อุ่มวงศ์ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บัวราช ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๗

เด็กหญิงพัตรพิมล หล้าลำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๘

เด็กชายพิชิต ขลังวิเชียร ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๐๙

เด็กชายธนชาติ ภมรพล
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๐

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ แสงศรี ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๑

เด็กหญิงปารณีย์ ญาติกพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๒

เด็กหญิงอริยาพร เลิศสง่า ๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๓ เด็กหญิงพลอยเพทาย
รุมา ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๔

เด็กหญิงพุทธิตา วัฒนสารวิชช์ ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา รินแก้ว ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๖

เด็กหญิงนำค้าง ทองห่อ ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๗

เด็กชายวรพจน์ ฝายใจดี ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๘

เด็กหญิงแพรวา สุรินทร ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๑๙
เด็กหญิงกฤษฎาภา ระดมเล็ก ๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๐

เด็กชายชวกร ภู่พรายงาม ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๑

เด็กหญิงณัฐนรี ยังศิริ ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๒

เด็กชายนรบดี ลายคราม ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๓

เด็กหญิงนันทิตา เอมสมุท ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๔
เด็กหญิงนิสาลักษณ์ เอมสมุทร ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๕

เด็กหญิงปรารถนา หมวดดล ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๖

เด็กหญิงพิชญาภัค บุตรเม้า ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๗

เด็กหญิงลดามณี พิมพ์บุบผา
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๘

เด็กชายสุรยุทธ์ แสนพันกรุง ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๒๙

เด็กชายอนุวัตร เงาภู่ทอง ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๐

เด็กหญิงอัญญาดา บุญส่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๑

เด็กชายเกียรติโชติ ดิษฐวิบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ท้วมไทย ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๓

เด็กหญิงปณิตา กลำทรัพย์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๔

เด็กหญิงปทมา ยาพงษ์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๕

เด็กหญิงศุภนิดา แก้วศรี ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหอม ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๗
เด็กหญิงรัชณีวรรณ ลีพรม ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บุษผาเวียง ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๓๙

เด็กหญิงชยุดา สุนทรเกษมศักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๐

เด็กชายนวพล อยู่เย็น ๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๑

เด็กหญิงนิชนันท์ ดีพานทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๒

เด็กหญิงนิรชา เขียวชอุ่ม ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๓

เด็กชายใบ - ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีใจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์สง่า ๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๖

เด็กหญิงลลิตา บรรลือเสนาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๗

เด็กหญิงศศินันท์ เปรมประสงค์ ๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๘

เด็กหญิงศิรินรัตน์ ลีบาง ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๔๙
เด็กหญิงสร้อยน้อย ดงกระโทก ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๐

เด็กหญิงธารารัตน์ จันสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ เอมสมบูรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๒

เด็กชายจารุทัศน์ บุตรเฉือย

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๓

เด็กหญิงนภสร สร้อยทอง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๔

เด็กหญิงมนัสวีร์ พีระธรรม ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๕

เด็กหญิงวัชรี เจียมภูเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๖

เด็กหญิงวันวิสา พ่อแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา ยุติธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๘

เด็กหญิงอภิญญา พันสิงห์ศร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๕๙

เด็กหญิงกุลสตรี กุลพิพิธ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๐

เด็กหญิงบูรณาพร แสนลำ ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๑ เด็กชายอรรถบดินทร์
กุลพิพิธ ๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๒

เด็กชายกฤษฎิ

์

แสงส่อง ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๓

เด็กหญิงปภาวี ศักดิดี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๔

เด็กหญิงพศิกา จันทร์แก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ชูจันทร์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๖

เด็กหญิงเรชุดา ชูอินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๗

เด็กหญิงเกวลิน ไทยสมัคร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำครณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๖๙

เด็กชายฐิติกร วิเศษชาติ ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๐

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญรวย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๑

เด็กชายธาวินทร์ ทายา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๒

เด็กหญิงนฤดี รอดเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๓

เด็กหญิงนิสาชล ทับทิมทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๔

เด็กหญิงเบญญพร ทองมงคล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๕

เด็กชายปฐพล สายกระสุน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๖ เด็กหญิงประพัทธ์ศมน

สุโอสถ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๗

เด็กหญิงพลชา นวนจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ห้วยหงษ์ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๗๙

เด็กหญิงไพลิน สง่างาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทรสมพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๑

เด็กหญิงมิตรอารี มหาบุรุษ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๒

เด็กหญิงรินรดา รัตรองใต้ ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ อ้ายเตรียม ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๔

เด็กหญิงไหม บุนนาค
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๕

เด็กหญิงเข็มหอม แก้วเสนา ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๖

เด็กชายธิรภัทร ปลืมโต๊ะสอาด

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สอนรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๘

เด็กหญิงบุญนิตา พิมชะนก
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๘๙

เด็กชายปติพล รักไทย
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๐

เด็กชายพลอธิป แตงบุตร ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๑

เด็กหญิงภวิภา แสงเดช
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา รอดแก้ว ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๓

เด็กหญิงชุติมา สุขปรี ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๔
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ คำฝกฝน ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุธาวี ปะนามะโส ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ แทบทาม ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๗

เด็กหญิงกรวรรณ ดิษฐอุดม ๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๘

เด็กชายกฤชณัท แพงจันทร์
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๑๙๙

เด็กหญิงกฤตพร ยงประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๐

เด็กหญิงกันติชา สนใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๑

เด็กหญิงกุลปริยา รุ่งเรือง ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๒

เด็กหญิงจิดาภา เดชพิสุทธิธรรม ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๓

เด็กหญิงจิตรลดา ชาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๔

เด็กหญิงชญาภา พงทะจิตร ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๕

เด็กหญิงชนาภัทร เสตะปุระ ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๖

เด็กชายชยะภัทร ไชยฮ้อย
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๗

เด็กชายชรริน ชืนใจหวัง

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๘

เด็กชายชลัทชัย วิมุกตะลพ ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๐๙

เด็กหญิงชลิดา อุดมกิตติวรกุล ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อุทยารักษ์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๑

เด็กชายชัยพัฒน์ แก้วเสน
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๒
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ผดุงกิจ ๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๓

เด็กชายณภัทร ทองบุญชู ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกิดปทุม
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๕

เด็กชายณัฏฐชัย แก้ววงศ์วัฒนา ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันสุข ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๗

เด็กหญิงณัฐชา เกือสกุล

้

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี จิรวงศ์รุ่งเรือง ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ คงรวยทรัพย์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๐

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๑

เด็กหญิงณิชมน สิงหานนท์ตระกูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๒

เด็กหญิงณิชากร คอนดี ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๓

เด็กหญิงณิชาภัทร หวังทอนกลาง ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๔

เด็กหญิงต้นรัก วงศ์เพ็ญทักษ์ ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๕

เด็กชายติณณพัทธ์ ใจแสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๖

เด็กชายธนภูมิ จันทกิจ ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๗

เด็กชายธนัช เรืองขนาบ ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ ปยะกุลดำรง
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๒๙

เด็กหญิงธัญวลัย วิสระพันธุ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๐

เด็กชายนภนต์ โตโส ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๑

เด็กหญิงนภัส ปานซ้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๒

เด็กชายนรเชษฐ มีชูสาร
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๓
เด็กหญิงนันท์ชญาน์

หนูไชยะนันท์ ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์เจริญหรัญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๕

เด็กหญิงนาราภัทร วิรบุตร์ ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๖

เด็กชายนิโคลาส ดอนซิค ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๗

เด็กหญิงนิพัทธา วงค์พานิช
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๘

เด็กชายปฏิภาณ อุบลบาน ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๓๙

เด็กชายปพณธีร์ สุภะวิทยา ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๐

เด็กชายปภาวิน สุทธิรักษา ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๑

เด็กหญิงปริม ยรรยง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๒

เด็กหญิงปณิดา ไตรเรกพันธุ์
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๓

เด็กหญิงปุญญาดา ธัญธริษตรี
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๔

เด็กหญิงปุญญิศา ภู่ทอง ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๕

เด็กหญิงปุญญิศา วลีบวรเดช ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๖

เด็กชายพบธรรม โสภาพงษ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๗

เด็กหญิงพรกนก งามผล ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ นวลศรี ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๔๙

เด็กชายพรวัฒนา วัฒนธำรงค์ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๐

เด็กหญิงพรสุดา วัฒนธำรงค์ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๑

เด็กชายพลวรรธน์ หมอยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๒

เด็กหญิงพศิกา พรมนรินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๓
เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๔

เด็กหญิงพาณิภัค ผึงย้อย

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๕

เด็กหญิงพิชชาภา พันธุ์ขาว ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๖

เด็กหญิงพิชภัค เจติยภาคย์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๗
เด็กหญิงพิมพ์นารา บุตรเพชร ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๘

เด็กชายพีรวัส พิเจิม ๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๕๙

เด็กชายพีระ ชุณหชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๐

เด็กหญิงแพรวา ปริศวงศ์ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๑

เด็กชายภัทรกร สิริรัตน์ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๒

เด็กชายภัทรพล อำแจ้ง ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๓

เด็กชายภูผา เจริญเกียรติอาชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๔

เด็กหญิงภูมิใจ เรืองสินทรัพย์ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ กาญจนวงศามาศ ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๖

เด็กชายมนตรี ทรัพย์ประวัติ
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๗

เด็กหญิงมนธิชา สิงขรณ์ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๘

เด็กหญิงมนพัสวี เลิศปุลินพงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๖๙

เด็กหญิงเมธาพร ไขประภาย ๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๐

เด็กชายรัญชน์ สุวรรณชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๑

เด็กชายวชิรวิทย์ คงเพ็ง ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีอนันต์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๓

เด็กหญิงกรณิศา เริงพงศ์พันธุ์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๔

เด็กชายวายุภัตร์ สุรสินธุ์ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๕
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ อินทรานพุธทรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๖

เด็กหญิงวิศรุตา บู่ทอง ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๗

เด็กชายวุธิรัตน์ เทียงธรรม

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๘

เด็กหญิงศุภกานต์ นนท์ตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๗๙

เด็กชายศุภสัณห์ ทัศนาธร ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๐

เด็กหญิงสลิลรักษ์ เพชรสกุล ๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๑

เด็กหญิงสายนำ ทัพพวิบูล ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๒

เด็กหญิงสิชา ตันติโกสุม ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๓

เด็กชายสิรภพ ประภากุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมประเสริฐ

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุชานันท์ กุนโน ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คลังเมือง ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๗

เด็กหญิงอภิชาดา กาญจนภูมิ ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๘

เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๘๙
เด็กหญิงอรุณลักษณ์

อุทัยพยัคฆ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๐

เด็กหญิงอัญชิษฐา บัวจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๑

เด็กหญิงอัญชิสา แจ่มเล็ก ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๒

เด็กหญิงอิงรัตน์ เมฆฉาย ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๓

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๔

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

เกิดทิพย์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๕

เด็กหญิงเพชรนภา รัตนปนตา
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๖

เด็กหญิงรินดาพร น้อยสนิท
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๗

เด็กหญิงวนิดา โลนะสาร ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๘

เด็กชายศิริราช อิศาสตร์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๒๙๙

เด็กชายอานนท์ สุขเกษม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๐
เด็กชายพร้อมพงษ์ ทับกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๑

เด็กหญิงศุภพร เทียนขาว ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๒

เด็กชายอนุภัทร ลอยแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๓

เด็กหญิงปยมาศ เจริญยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๔

เด็กหญิงพีรดา อิมพร

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๕

เด็กหญิงมนรดา นครแสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๖

เด็กหญิงลลิตา ศรีบุญเรือง ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๗

เด็กหญิงวิชญาดา อุ่มภูธร ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๘

เด็กหญิงสลิลรัตน์ สวัสดี ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๐๙

เด็กหญิงสิริขวัญ สว่างอารมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๐

เด็กหญิงอธิชา เณรเกิด ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๑

เด็กหญิงจันทร์รุ่ง โพธิสังข์

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๒

เด็กชายจิรภาส ไพรศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๓

เด็กหญิงชนินาถ สนธิงาม ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๔

เด็กหญิงพิมพา เขตประทุม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๕

เด็กหญิงพิยดา ครุฑสินธุ์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๖

เด็กชายสิปปกร ดีเลือก
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างศรี
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๘

เด็กชายธนภูมิ ขจรมณี ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๑๙

เด็กชายสิรดนัย แก่นเพ็ชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๐

เด็กหญิงอังคณา ศรีสร้อย ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๑

เด็กหญิงกชกร ณะลาโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๒

เด็กหญิงกชกร แสงใส ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๓

เด็กชายกิตติพันธุ์ จาวชัชวาลวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๔
เด็กชายจิระสุวรรณ สุวรรณรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๕

เด็กชายเฉลิมชัย ไชยภูมิ ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๖

เด็กชายติณณภพ จันทร์แต่งผล ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๗

เด็กหญิงนิภาพร การะเกษ ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๘

เด็กชายอนุชา คู่อ่อน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๒๙

เด็กหญิงอัยลดา รอดสาลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๐

เด็กหญิงฐิติมา ประทุมพงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๑

เด็กหญิงทิวาพร พรมแก้ว ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๒

เด็กหญิงปณิสรา วันเมืองเก่า ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ลำพา ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๔

เด็กชายกรกช มันใจอารย์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๕

เด็กชายกฤตชัย ถาวรพันธุ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๖

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทรมาศ
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกตุทิม ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๘

เด็กชายกันตินันท์ จินเลิศ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๓๙

เด็กชายกิจติพัศ ตนภู ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๐

เด็กหญิงกุลิสรา ไตรสาคร ๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๑

เด็กหญิงเขมจิรา รุ่งสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๒

เด็กหญิงนภสร เทียนประภา ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

นพขำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๔

เด็กหญิงจิตภา ภวังคนันท์ ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๕

เด็กหญิงจิรภัทร แสงฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๖

เด็กชายจิรัฐติกรณ์ สำรวมรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๗

เด็กหญิงชนิษฐา นิติวรางกูร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๘

เด็กหญิงชมพูนุท เจนวิบูลกิจ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๔๙

เด็กหญิงชไมพร ภูมิประสาท ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๐

เด็กชายชยพล สุกุลปรีดากร ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๑
เด็กหญิงชัชชมาภรณ์

ผาลึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๒

เด็กชายชัยณัฐ ทองเล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ลิมประเสริฐ

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๔

เด็กชายชิตวัน ห้องหิรัญ ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๕ เด็กหญิงชุภีมกาญจน์
จันทร์ดี ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๖

เด็กหญิงญาณิศา สมเผดิม ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๗

เด็กหญิงณปภา เทียมศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๘

เด็กชายณัฏฐกฤต์ ประทุมชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๕๙

เด็กชายณัฐชัย ศรีตะสังข์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๐

เด็กหญิงณัฐปรียา แดนดงยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สถิตย์พงษ์ ๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๒

เด็กชายณัฐเศรษฐ ศุภสุข
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ละอองศรี ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๔

เด็กหญิงดวงกมล เจริญทรัพย์ ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๕

เด็กชายดารัณ สุมังคละ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๖
เด็กชายตระกูลพันธุ์ วงษ์กันยา ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๗

เด็กหญิงเตชินี รัตนบ้านกรวย ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๘

เด็กชายทีฆทัศน์ อุดมทีฆะวัฒน์ ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๖๙

เด็กชายธนกร แสนเสนาะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๐

เด็กชายธนนันท์ ลีดี ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๑

เด็กชายธนภัทร คมน์อนันต์ ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๒

เด็กชายธนภัทร ศิริฟก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๓

เด็กชายธนาศักดิ

์

ปติควร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๔

เด็กชายธรณัส มีชัย ๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๕

เด็กหญิงธัญพร ขวดแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๖

เด็กหญิงธัญสุดา จินดามาตย์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๗
เด็กหญิงธิดาพรรณ คงคา ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๘

เด็กชายนนทพัทธ์ แสงจันทร์ ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๗๙

เด็กชายนพณัฐ หลวงพล ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๐

เด็กชายนรัตน์ จันทร์ช่วง
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๑

เด็กหญิงนวพร นุชประเสริฐ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๒

เด็กหญิงนัฏฐากร สัตย์ธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๓

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ประยูรศรี ๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทะฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์ปฏิเมธ ๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๖

เด็กหญิงปทิตตา คันธชุมภู ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๗

เด็กชายปธานิน ประจำแท่น ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๘

เด็กชายปวเรศ ตรงกิจรุ่งเรือง ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๘๙

เด็กชายปณณทัต วายุเวช ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  
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่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๐

เด็กหญิงปณรสี บุญชือ

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๑

เด็กชายปารเมศ ดวงศรีแก้ว ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๒

เด็กชายพงศ์ธาริน จิรายุวัฒน์ ๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๓

เด็กชายพชรดนัย เกตุลุนสงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๔

เด็กหญิงพรไพลิน กรัพณานนท์ ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๕

เด็กชายพรสัณฐ์ เหมือนบุญส่ง ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๖

เด็กชายพศิน มากเจริญ ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๗

เด็กหญิงพัชรณัฐ พูนธนาทรัพย์ ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๘

เด็กหญิงพิชชาภา ฉายแสง ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๓๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา พาหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แพร่ศิริพุฒิพงษ์ ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๑

เด็กหญิงภรภัทร์ หาญใจ ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๒
เด็กชายภักดิมาตุภูมิ

์

ปริศนานันทกุล ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๓

เด็กชายภัทรพล แก้วประกิจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๔

เด็กหญิงภัทรภร ทองอยู่ ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๕

เด็กชายภัทรศักดิ

์

นวเลิศปรีชา ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำภูษา ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๗

เด็กชายภูมิรพี นพรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๘

เด็กหญิงภูริชญา เติมศรีทอง ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๐๙

เด็กหญิงภูริตา ปอมทอง ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๐

เด็กชายภูวเนศวร์ รามสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๑

เด็กหญิงมณัญรดา เครือใหญ่
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๒

เด็กหญิงมนต์นภา พงษ์เตรียง ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๓

เด็กชายมนัสวิน สุวรรณผ่องใส ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๔

เด็กชายเมษวัฒน์ ศิลปชำนาญ ๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๕

เด็กหญิงยลรดี มณเฑียร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๖

เด็กชายยศสรัล มันคงดี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๗

เด็กชายรัชกฤต บุญทวี ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๘

เด็กหญิงรัชนีกร กัณชัย ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๑๙

เด็กชายรัตนดล ยิมประเสริฐ

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๐

เด็กชายราชพฤกษ์ เจนเลือย

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๑

เด็กหญิงรินรดา โชติจิตราเดช
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๒

เด็กหญิงลลิตภัทร เดชพงษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๓

เด็กหญิงวรฐา ตระกูลไพบูลย์กิจ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๔

เด็กชายวริทธิ

์

ต๊ะมามูล ๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๕

เด็กชายวัชรพล เรืองทิพย์ ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๖

เด็กหญิงวัลลภา ตัณฑ์สุระ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๗

เด็กชายวีรภัทร โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๘

เด็กชายเวเทห์ สอาด ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๒๙

เด็กชายศรัณยู ชนะพันธุ์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๐

เด็กหญิงศศิณา แสงโรจน์รัตน์ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๑

เด็กชายศักยะ กริฟฟธส์ ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๒

เด็กหญิงศิรดา ราชอักษร ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๓

เด็กชายศุทธวงศ์ เหล่าทองดี ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๔

เด็กชายศุภโชค เรือนสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๕

เด็กชายศุภพล หลีกเลียง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๖

เด็กชายสาธิต หลักฐาน ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๗

เด็กชายสิรภพ ฤทธิจันทร์ ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๘

เด็กชายสิริวิช เอียมชุ่ม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุกาญจน์ บุญชู ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๐

เด็กชายอภินันท์ นิลศรี ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๑

เด็กหญิงอรชพร กล่อมฤทัย ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๒

เด็กหญิงอรไพลิน ศรีจันทร์ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๓

เด็กชายอังกูร ภัทรมานพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๔

เด็กหญิงอิสรีย์ เรืองรุ่ง ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๕

เด็กหญิงไอยรินทร์ จันทรังษี ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๖

เด็กหญิงKEYU ZHENG ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๗

เด็กชายกมลภพ หนูไชยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๘

เด็กหญิงกรชนก ประชุมจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๔๙

เด็กชายกฤตภาส สว่างพิมพ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๐

เด็กชายกฤษฏ์ วัฒนจรูญโรจน์ ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๑

เด็กชายกษิดิส ชุมวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๒

เด็กหญิงกษิรา ปฏิธรรมากุล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๓
เด็กหญิงกัญญ์นภัส กันอยู่ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๔

เด็กหญิงกัญญ์วฬา ทับทิมศรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ธิมา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร

เสน่หา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๗

เด็กหญิงกัลยรักษ์ สถาพรพงศ์ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๘

เด็กหญิงกานด์ธิดา กิมเชียง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๕๙

เด็กหญิงกุลิสรา พีพานิช

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๐

เด็กหญิงเกวลิน คุณกะมุด
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๑

เด็กชายจักรพัฒน์ จิตตเสถียร ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๒

เด็กชายจิรภาส อังโชติพันธุ์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสุข
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๔

เด็กชายฉัตรภัทร สุภาผล
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๕

เด็กชายชนกานต์ ชัยมงคล ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๖
เด็กชายชนัชญ์กรณ์ ดีดา ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๗

เด็กหญิงชนากานต์ ยินชัย ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ชินสกุลเจริญ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๖๙

เด็กหญิงชัชชญา จันทรโสภาคย์ ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๐

เด็กชายชินพัฒน์ พิริยะเชิดชูชัย ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๑

เด็กชายชีรวิทย์ เหลาคม
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๒

เด็กหญิงโชติกา จันวิลัย

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๓

เด็กชายญาณพัฒน์ แก้วอุทัศน์ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๔

เด็กหญิงณฐพร ทองอิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๕

เด็กหญิงณปภา ยิมเสมอจิต

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อู่ทอง ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๗

เด็กหญิงณัฏฐิกา ชัยบุญมา ๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๘

เด็กชายณัฐกร มณียศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๗๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา พัชรธนานพ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ดำขำ

๑๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร กิติประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฐณิฌา พุฒซ้อน ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๓

เด็กชายณัฐดนัย แก้วประกิจ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา มินสุวรรณ ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชนะภัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๖

เด็กหญิงณัฐภัสสร ขันธจีรวัฒน์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๗

เด็กหญิงณัฐวศา พ่วงพี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๘
เด็กหญิงณิชเบญญา

สันติพรรค
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๘๙

เด็กหญิงณิชากร จิตจักร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริมาศ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ฤกษ์รัตนวารี ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๒

เด็กชายต้นตระกูล พัฒนภูมิศิริ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๓

เด็กชายติรวัฒน์ พัฒนวราภรณ์ ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๔

เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๓ / ๖๓

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๕
เด็กหญิงทิพย์จรินทร์

อวบสันเทียะ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๖
เด็กหญิงธณธรรม์ศร

จิตรเหล่าอาพร ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๗

เด็กชายธนกฤต ศิริมงคล ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๘

เด็กชายธนภัทร สุวรรณรัศมี ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๔๙๙

เด็กชายธนภู โพธิสุวรรณ์

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๐

เด็กชายธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๑

เด็กชายธนสาร รัตนไพจิตต์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๒

เด็กชายธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๓

เด็กหญิงธัญชนก บุญโต
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๔

เด็กชายธิติพัทธ์ อรรถพรพีรกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๕

เด็กชายธีร์ธวัช มากวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๖

เด็กหญิงนงค์นภัส บุญมาดี ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๗

เด็กหญิงนนทรัตน์ วรรณธนาสิน ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๘

เด็กหญิงนพมาส จากสถาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๐๙

เด็กหญิงนภกมล บุญรอด ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๐

เด็กหญิงนภสร เทพศิลา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ พัดบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๒

เด็กชายนรภัทร กุลสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๓

เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ พูนพายัพ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๔ เด็กหญิงนันท์ณัศกรณ์
ทวีทรัพย์มณี ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๕

เด็กหญิงนันทรัตน์ เงาระยับ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๖
เด็กหญิงนารินทร์ฎา

เหลียมสมบัติ

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๗

เด็กหญิงนิตกา อินทร์คำน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๘

เด็กชายนิธินันท์ สุระพิทักษ์ ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๑๙

เด็กหญิงบุญญาพร วิเศษหอม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๐

เด็กชายบุณยกร แนวหล้า ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๑

เด็กหญิงปณิชา บัวกลำ ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ เทศวงษ์ ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ มีทรัพย์ ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๔

เด็กหญิงปยุดา กิรติรัตนนารถ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๕

เด็กหญิงปวรา ไชยฮะนิจ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๖

เด็กชายปวริศ พลอยเทศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช มุธิตา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๘

เด็กชายปญจพล คงพระบาท ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๒๙
เด็กชายปญปารนัสร์

ทองไทย
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๐

เด็กหญิงปณชญา มีโชค
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๑
เด็กชายปณณวัฒน์ แก่กล้า

๒๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๒

เด็กชายปณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๓

เด็กหญิงปาล ก้อนศิลา ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๔

เด็กชายปยพัทธ์ ประพงษ์ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๕

เด็กชายปยะณัฐ สิงห์สาย ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๖

เด็กหญิงปุณยนุช ทองวงศ์ลาภ ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๗

เด็กชายพงศ์พัทธ์ วรากรณ์ ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๘
เด็กหญิงพชรวรรณ มันคง

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๓๙

เด็กหญิงพรรณิษา ดอกสร้อย ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๐

เด็กหญิงพริมาดา อร่ามฉาย ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๑

เด็กหญิงพัชรมน วรวัฒน์ ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศักดินรารักษ์

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๓

เด็กหญิงพัทราธร หิรัญสิ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๔

เด็กหญิงพิชญาภา ภควัตร์กุล ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ เปยมจอมศิริ ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๖
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ อนันต์ศิริประภา

๑๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๗

เด็กชายพีรวิชญ์ แจ้งฉาย ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๘

เด็กหญิงภัทรทร อัครชัยวารี ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๔๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เสนามงคล ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๐

เด็กหญิงภาริญ ยงวัฒนสุนทร
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๑

เด็กชายภูดิศ กิงตระการ

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ เนียมจันทร์ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๓

เด็กหญิงมุนินทร์ กลันบุญชุ่ม

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๔

เด็กหญิงเมธาพร รุ่งสาง ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๕

เด็กชายยศพัทธ์ บุญช่วยเมตตา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๖

เด็กหญิงโยษิตา มงคลพัฒนะ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๗

เด็กหญิงรวิสรา ศรีอารยะ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๘

เด็กชายรัชเดช สุพัฒนา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๕๙

เด็กชายรัฐรวี สุริยภักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๐

เด็กชายรัตนโรจน์ กรุงศรี ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๑

เด็กหญิงเรนะ ฮาเซกาวะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ อินทคง ๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๓

เด็กหญิงวริศรา ลาสา ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๔

เด็กหญิงวริศรา เอียมสำอางค์

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๕

เด็กชายวีร์ราทร สุดสงวน ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๖

เด็กชายวีรศรุต บริสุทธิคุณ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๗
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อารีรักษ์ ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๘

เด็กชายศรัณย์ สวัสดิจีน

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๖๙

เด็กชายศิรวริศ ประยูรศิริศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๐

เด็กชายศุภกร จุลเลศ ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๑

เด็กหญิงสมิตา ชยเดชบำรุง ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๒

เด็กหญิงสายธาร จำปาศรี ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๓

เด็กชายสิปปภาส ไทประเสริฐสุข ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๔

เด็กชายสุขสบาย เทศารินทร์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๕

เด็กชายสุทธิกานต์ อัศวรุ่งเรือง ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๖

เด็กชายหริรักษ์ แดงโชติ ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๗

เด็กชายอดิศร บุญยิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๘

เด็กชายอติรุจ เสือจุ้ย ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๗๙

เด็กหญิงอภิชญา ต่วนสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ลาภอุทัยกาญจน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๑

เด็กชายอภิวิชญ์ สิทธิกรวยทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๒

เด็กหญิงอมิตา ศรีพลอย ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๓

เด็กหญิงอรณิชชา ทับเปย ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๔

เด็กชายอรรครา นิธิเมธีกุล ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๕

เด็กชายอลงกรณ์ วิเชียรศิลป
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๖

เด็กหญิงอังศุธาลิน แดงโสภา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๗

เด็กชายอัจฉะริยะ ก้านขวา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๘

เด็กหญิงอัญชิสา ทัศนสันติ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๘๙
เด็กชายอินทร์ทรรศ พูนศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๐

เด็กชายเอกวัจน์ กิงตระการ

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๑
เด็กหญิงกฤตชญาดา

สุพรรณศรี ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๒

เด็กหญิงกันตินันท์ ทองสอน
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๓

เด็กชายกิจติศักษ์ จันทร์ไพศรี ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๔

เด็กชายเกรียงไกร วิญญารัมย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๕

เด็กหญิงเขมวิกา ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๖

เด็กชายคณาธิป รักดนตรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๗

เด็กหญิงจรัญญา ชูปญญา ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ประทีปเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๕๙๙

เด็กหญิงจุฬาพร แคลนกระโทก ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๐

เด็กชายฉัตรชัย เขียวชอุ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๑

เด็กชายชนินทร์ ศิริครุฑ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๒

เด็กชายชิษณุชา แหวนเพ็ชร
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๓

เด็กหญิงญานิศา กัวพิทักษ์

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๔

เด็กชายฐาปนา ศิลปผดุง ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๕

เด็กหญิงณัฐกมล กิมใช่ย้ง ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองศรี ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ราษฎรนิยม ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๘

เด็กหญิงดวงพร จันทร์ทร ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๐๙

เด็กชายตุลา จินดาศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๐

เด็กหญิงแทนรัก เพิมสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๑

เด็กชายธนดล สวัสดิเพ็ชร์

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๒

เด็กหญิงธนวดี ทรัพย์บุญโต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๓

เด็กชายธนวิชญ์ ปลืมใจ

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๔

เด็กหญิงธนัชชา บุญชู
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๕

เด็กหญิงธัญชนก ศักดิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ยินดีรัมย์ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๗

เด็กชายนพดล สุขหร่อง ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๘

เด็กชายนำเพชร คุณาทัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๑๙

เด็กชายนิติธรรม อินอำ ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ น้อยไผ่ล้อม ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๑

เด็กหญิงพรเพชร มารศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๒

เด็กหญิงพรไพลิน สุวรรณปทุมเลิศ ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๓

เด็กชายยศวีร์ พันธ์จันทร์แม้น ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๕

เด็กชายรพีภัทร วงศรียา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๖

เด็กหญิงรวีวรรณ อุดมนันทคุณ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์สระคู
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๘

เด็กชายฤชากร เชียวชูศักดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๒๙

เด็กหญิงลลิดา แจ่มดวง ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๐

เด็กหญิงณภัทร ทองธรรมชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๑

เด็กชายวิญู ม่วงสาร
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๒

เด็กหญิงวิรดา นาคเทียม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๓

เด็กหญิงศิริจันญา เกลียงหนามเตย

้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๔

เด็กหญิงศิริพัชร พงษ์พัว ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๕

เด็กชายศุภกิจ เพ็งจันทร์
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๖

เด็กชายศุภชัย โพธิลำเนา

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๗

เด็กหญิงศุภิสรา บุญพามา ๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๘

เด็กหญิงสิรินัฐดา ดวนสูง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ยินดี ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๐

เด็กหญิงสุนิตา ทองบุญเมือง ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๑

เด็กชายสุรวุฒิ สง่าแพทย์ ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๒

เด็กชายอนุชิต วาจาจริง ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๓

เด็กหญิงอรัญญา มาวัน ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๔

เด็กหญิงอริสา ขอโคกกรวด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๕

เด็กชายอัฒศิลป กลินแก้ว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๖

เด็กหญิงอัมรัตน์ บัณฑิต ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๗
เด็กหญิงอัศวรินทร์ โชคดีวนิชวัฒนา ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ ภูมิอ่อน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๔๙

เด็กชายกฤษณะ นาจาน ๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๐

เด็กชายกันตศักดิ

์

ช่อขาว ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๑

เด็กหญิงแก้ม นุโรจน์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๒

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรีเปลียนจันทร์

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๓

เด็กหญิงขวัญชนก นกสกุล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๔

เด็กชายจตุพร ขิมโพธิกลาง

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๕

เด็กหญิงจอยรุจี พรรดิจักร

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๖
เด็กชายจักรกรินทร์ พูลปาน ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๘

เด็กหญิงจิดาภา แคนดา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๕๙

เด็กหญิงจินสุดา เมืองสง่า ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๐

เด็กชายจิรายุ พัฒนศิลป
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๑

เด็กหญิงจุไรรัตน์ วรมะณี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๒

เด็กชายเจษฎา จันทร์น้อย ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๓

เด็กหญิงชยาณัฐ สโมสร ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๔

เด็กชายชัชวาล โพธินวล

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๕
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์

ศรีตองอ่อน ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๖

เด็กชายชัยชนะ โล่ห์คำ ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๗

เด็กชายชินดนัย ล่าเพ็ง ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๘

เด็กชายฐานพัฒน์ คำยนต์ ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๖๙

เด็กชายฐิติ อิมสมบูรณ์

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๐

เด็กหญิงฐิติมา ตันไชย

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๑

เด็กหญิงณชลนิภา ชูตระกูลใหญ่ ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๒

เด็กหญิงณนทพร เพ็ชรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อยู่ใบสี ๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เนียมโพล้ง ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ตรีพล ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๖

เด็กชายณัฐพงค์ สร้อยฟา ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๗

เด็กชายณัฐพล จินดาสิงห์ ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสิกกันยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา บัณฑิต ๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๐

เด็กชายดิเรกรัตน์ เปรมานุพันธ์ ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๑

เด็กชายเด่นภูมิ กิจเจา ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๒

เด็กชายทัตพงศ์ อนุอัน ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๓

เด็กชายธนโชติ โมรา ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๔

เด็กชายธนพล ปนนาค ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๕

เด็กหญิงธัญจิรา สกุลณา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิลาธรรม ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๗

เด็กชายธิติพันธ์ ศรีเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญสุข ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๘๙

เด็กชายนนทพัทธ์ วิเวกขุนศรี ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ไชยเพรี ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๑ เด็กหญิงนรินกาญจน์
คงคล้าย ๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๒

เด็กหญิงนลิน มณีมาศ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๓

เด็กชายนัฐพล ทองเดช ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๔

เด็กหญิงนำเพชร จันทร์เปรม ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๕

เด็กชายนิธินันธ์ ศรีเมือง ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๖

เด็กหญิงบัญฑิตา จินาพันธ์ ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๗

เด็กชายบุญศักดิ

์

สงวนบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๘

เด็กหญิงปฎิมาพร เชียงคำ ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๖๙๙

เด็กชายปณชัย สงวนพงศ์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๐

เด็กชายปณภัทร์ สงวนพงศ์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ ขันทองดี ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๒

เด็กชายปยบูรณ์ เรืองศรี ๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๓

เด็กชายพงศพัฒน์ อินธิแสน ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ หิรัญรัตน์ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  
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ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๕
เด็กหญิงพลอยชมพู เมืองศักดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๖

เด็กหญิงพาณิภัค ดังแก้วแดง ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๗

เด็กชายพิพัฒน์ ทาบคำ ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๘

เด็กหญิงพิมชนก ฤกษ์ใหญ่ ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๐๙

เด็กหญิงพิมพ์พจี พาดพิมพ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๐

เด็กชายพิริยกร หงส์ประภัสสร ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๑
เด็กหญิงเพชรร่มบุญ

เมืองศักดา ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๒

เด็กหญิงเพียงบุญ เจริญพร ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๓

เด็กหญิงแพรวา ทองย้อย ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๔

เด็กหญิงภัทธิรา บุญชู ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๕
เด็กชายภูมิประเสริฐ

แทนคาม ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๖

เด็กหญิงมณฑา จันทร์ปาน ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๗

เด็กชายมนธร ประยงค์ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๘

เด็กชายเมธี บุญยันซือ

่ ่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ หนานใจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๐

เด็กชายรัตนพล กลีบบัวทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๑

เด็กชายรัตนพล ร่มแสง ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บุบผา ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๓

เด็กชายวรเมธ สงวนพงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๔

เด็กหญิงวรรณภา ชูใจ ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๕

เด็กหญิงวราพร กุลศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๖

เด็กหญิงวันณภา บุญย่านซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๗

เด็กหญิงวิชญาดา พรหมเมตตา ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๘

เด็กหญิงศศินันท์ ลาเลิศ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เจียวรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๐

เด็กหญิงสมีนา มีศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๑

เด็กหญิงสิริกัญญา จันทรา ๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ จงมีสุข ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๓

เด็กหญิงสุกมนิน สมุทร์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา สุคนธ์ ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๕

เด็กชายสุทธิราช ราษฎรนิยม
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุนิสา เอียมอนงค์

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๗
เด็กหญิงสุพรรณษา ปาลกวงค์ ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๘

เด็กชายสุภัชพงศ์ ฝายแก้ว ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๓๙

เด็กชายสุวคนธ์ นกพึง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๐

เด็กหญิงเสาวภา กาหลง ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๑

เด็กชายอนุชิต พุฒตาล ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจทัด ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๓

เด็กชายอภิชาติ เอียมไชย

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๔

เด็กชายอรรถพล จันทร์รุ่งเรือง ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๕

เด็กหญิงอัญชิศา อาษาสะนา ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๖

เด็กชายอารัญ สมสุข ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๗

เด็กหญิงกวาง สาคร ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๘

เด็กชายชาญชัย จันทร์ไพศรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๔๙

เด็กชายนครินทร์ รอดอ่อน ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ เพ็ญไพบูลย์ ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๑

เด็กชายสถาพร เอมอุทัย ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

หน่องพงษ์ ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พงกระเสริม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๔

เด็กหญิงนันทิกา โพล้งดี
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๕

เด็กหญิงปยฉัตร พงกระเสริม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๖

เด็กหญิงผกามาส หน่องพงษ์ ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ หาญกล้า ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๘

เด็กชายศุภากร คุณสุทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๕๙

เด็กชายปกรณ์ แตงเย็น ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๐

เด็กชายปฎิภาณ ตาลอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ ช่างเหล็ก

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๒

เด็กหญิงนันธิดา บุญย่านซือ

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุภนิดา แสงสุทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ ชมประดิษฐ ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๕

เด็กหญิงวรรณภา นาถมทอง ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๖

เด็กชายสุกลวัตน์ จันทร์คูณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๗

เด็กหญิงกชกร ขุมทอง ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ฉิมมัจฉา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๖๙

เด็กหญิงชิตาภา ฮ่มปา ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๐

เด็กหญิงพิชญธิดา ยวกดา ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปรัญญา ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๒

เด็กหญิงวรารัตน์ เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๓

เด็กหญิงวิราพร เงินประเสริฐ ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา สังวรศิลป ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๕

เด็กหญิงจงสุพัฒน์ แตงอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๖

เด็กชายเจษฎากร นพแดง ๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วัฒนมงคลลาภ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๘

เด็กหญิงประภาพร ศรีนาเรียง ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๗๙

เด็กชายพลเชฏฐ์ ศรีสุนทร ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนสุข ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๑

เด็กหญิงมิรันตรี หาญณรงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๒

เด็กหญิงวิรุฬกานต์ นราทอง ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๓

เด็กหญิงวีรนุช พิมิตร ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๔

เด็กหญิงศิริกัญญา วรภาพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๕

เด็กหญิงสิริษา สถาผล ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุณิชา กอบธัญกิจ ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๗

เด็กชายสุเทพ สว่างแสง
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๘
เด็กชายอาทิตย์ชนก

เรืองศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๘๙

เด็กหญิงอนุสรา เอียมสะอาด

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผาชัย ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๑

เด็กชายจิรพงศ์ ลีสีสัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๒

เด็กชายเธียรกุล จันทร์รุ่งเรือง ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๓

เด็กหญิงพรชนก กลีบประทุม ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๔

เด็กหญิงวรรณภา ทาสาจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ธุรศิลป
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๖

เด็กหญิงสุพิชชา คงคากูล ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๗

เด็กชายอดิศร แก่นคำ ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๘

เด็กชายเจษฎา รืนสาด

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๗๙๙
เด็กหญิงทิพย์มณฑา

น้อยไผ่ล้อม ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๐

เด็กชายธนากรณ์ ขวัญหมืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๑

เด็กชายนพเก้า กาบบัว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๒

เด็กชายนราวิชญ์ พรหมเมืองขวา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๓

เด็กหญิงปุญยาพร รักจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๔
เด็กหญิงมลธวรรณ ชินหงษ์ ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๕

เด็กหญิงวรกานต์ จันตรี ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๖

เด็กหญิงศรุตา เรืองกิจการ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๗

เด็กชายเสกสัน ทองศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๘

เด็กหญิงฐิตา ถาวรวัน ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๐๙

เด็กหญิงปาณิศา ใหม่อินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๐
เด็กหญิงวรรณวิสา ฮาดดา ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๑

เด็กหญิงสุนันทา สุดศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภาพร พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุ้มฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๔

เด็กหญิงอิษญา พรหมจารีย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๕

เด็กหญิงกนกกร สายสวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๖

เด็กหญิงกนกพร แซ่เอียว

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๗

เด็กหญิงกฤษณา สายสวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคนชัยภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ชูติรัมย์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๐

เด็กชายสุวีระศักดิ

์

ชูวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๑

เด็กหญิงปรียาพร จันเหลือง ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๒

เด็กหญิงภัทรพร เทียนศรี ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๓

เด็กหญิงญาณกร ศักดิวิเศษ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทบาน
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๕ เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์
รุ่งแจ้ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๖

เด็กหญิงดารารัตน์ อุประ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๗

เด็กชายถิรวุฒิ กาแดง ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๘

เด็กชายนพณัฐ จิตรนอบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๒๙

เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์เณร ๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๐

เด็กหญิงพรทิพา เหน็บชม ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๑

เด็กหญิงพรวลัย สุเค ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกตุกลางดอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๓

เด็กหญิงมัทลินทร์ น้อยสุทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๔

เด็กหญิงเมธินี วงศ์ศรีกูล ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๕

เด็กหญิงศศินิภา มาช้าง ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๖

นางสาวสุพัตรา โคตพันธ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๗

เด็กหญิงสุพิชฌา หนูน้อย ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๘

เด็กชายอภิเดช พูนทอง ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๓๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เสมอตัว ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๐

เด็กหญิงญาณาธิป ก้านเพชร ๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๑

เด็กชายณัฐพล มิตราช ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนลาดลี ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๓

เด็กหญิงณัฐสินี ปานประเสริฐ ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ มากุดเวียน ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๕
เด็กหญิงประกายรุ้ง อ่อนหนู ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๖

เด็กหญิงภัทรภร สมประสงค์ ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๗

เด็กหญิงสุนิตา พลสิน ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๘

เด็กหญิงสุมิตรา ล้วนโสม ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๔๙
เด็กหญิงอุดมลักษณ์

ตอชัน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๐

เด็กหญิงอภิชนา กันธรส ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศิริวัฒนกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๒

เด็กหญิงชนิดา จิบกระโทก ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๓

เด็กชายธนากร พุ่มมะเริง ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๔

เด็กหญิงนันทินี โพธิทอง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๕

เด็กหญิงจิราเจต เทพโอทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๖

เด็กหญิงศรุษตา บุญเทอม ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๗

เด็กหญิงอริษฏา เหวียงสกุล

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๘

เด็กชายปุณณวิช เปยมเต็ม ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๕๙

เด็กชายสันติภพ ไกรสกุล ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๐

เด็กหญิงฐิติมา รัตนะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๑

เด็กหญิงญาตาวี ลามอ
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๒

เด็กหญิงเมธิณี เกิงฝาก ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๓ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
พงค์เกษตร ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๔

เด็กหญิงบุษกร บุญเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๕

เด็กหญิงกุลภรณ์ บุญช่วย ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๖

เด็กชายเกรียงไกร ไกรสีห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทรัพย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๘

เด็กชายจิรายุทธ สิงห์คำ ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๖๙

เด็กชายจีรวัฒน์ คำนับไทย ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๐

เด็กหญิงณัฏฐนิช โพธิทอง

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๑

เด็กชายณัฐวัตร หอชิน ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๒

เด็กชายธนโชติ ภาคบุญ ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๓

เด็กหญิงธันยพร โนนพุดซา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๔
เด็กหญิงปุณนภาวีย์ กุญชร ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๕

เด็กหญิงพรธวัล สีจันดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๖

เด็กหญิงพรพิมล นุ่นงาม
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๗

เด็กหญิงพัชรี ม่วงแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๘

เด็กชายพิพัฒน์ เดชศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๗๙

เด็กชายภานุกร เมืองโคตร
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๐

เด็กหญิงวิลาศิณี ใจรัก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๑

เด็กชายอธิชาติ ปานอิม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๒

เด็กหญิงอันธิตา เรืองฉาย ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๓

เด็กชายคณพศ สีกลำ ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจใส ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๕

เด็กหญิงชนม์นิภา นิยมการ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๖

เด็กชายชนินทร บำรุงเจียม ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๘

เด็กชายณัชพงศ์ บรรเทิงใจ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๘๙

เด็กหญิงณัฐชา น้อยวิเชียร
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรบาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมัน

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เอนอารีย์กุล ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๓

เด็กชายณัฐนัย เลาะเมาะห์ ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๔

เด็กชายธนพงศ์ สุดใจญาติ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๕

เด็กหญิงธนัชชา มุภาษา ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๖
เด็กหญิงธมนวรรณ บุญสู่ ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุจิเทศ ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาแสง ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๘๙๙

เด็กชายนพเก้า ใจหมายดี ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๐

เด็กชายนพพล แปนทอง ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๑

เด็กชายปรเวทย์ แสนทวีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๒

เด็กหญิงพนิดา แผนรัก ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๓

เด็กชายพิชรัศ ไตรแก้ว ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หนูหน่าย ๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๕

เด็กชายวีรยุทธ แสงทอง ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๖

เด็กชายศรัณภัทร ทองมา ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๗

เด็กหญิงศิริลักษ์ บุญจอง ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๘

เด็กชายศิลา อาญาเมือง ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๐๙

เด็กชายสุรทิน ช่างเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๐

เด็กหญิงอัญญาณี ทองอันตัง ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๑

เด็กหญิงชมพูนุช เนตรวีระ ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บูรณสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๓

เด็กหญิงนพวรรณ พราหมวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๔

เด็กหญิงบุษกร พันธ์แตง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๕

เด็กหญิงมัณฑณา ศรีสุภมาตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๖

เด็กชายวสันต์ เอียมปาน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๗

เด็กหญิงศศิธร ภิรมย์จันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๘

เด็กหญิงสิริมา วงษ์นวม ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๑๙

เด็กหญิงสุชาดา กันเจียก ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พรหมเทพ ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๑ เด็กหญิงอพิชญานัญท์
แก้วเจริญ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๒

เด็กหญิงอรพิมล คำเสาร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา วิงวอน ๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๔

เด็กหญิงอุมาพร สอนประดิษฐ์
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๕

เด็กหญิงกรกนก สีสอาด
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๖

เด็กหญิงกัลยาณี อรชุน ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๗

เด็กหญิงนุชนาฏ ไพศาล
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๘ เด็กหญิงพลอยแพรวา
จันเพ็ชร

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๒๙

เด็กหญิงพัชชา เบียทอง

้

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๐

เด็กหญิงวันวิสา ลาภโชติไพศาล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๑

เด็กหญิงศุราภรณ์ เบียทอง

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๒

เด็กหญิงอธิชา จันทรศิริ ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ วิบูลย์วิทย์ ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๔

เด็กหญิงคนึงนิตย์ น้อยนานนท์ ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๕

เด็กหญิงจตุพร อุ้มญาติ ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๖

เด็กหญิงชลลดา คล้ายเชียงราก
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๗
เด็กหญิงประกายศรี

ขันกฤษ ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๘

เด็กหญิงรชมน แสงเทียน ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๓๙

เด็กชายกฤตณัฐ ฐิติวุฒิพงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๐

เด็กชายกฤติน ชุณหะโสภณ ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๑

เด็กหญิงกานต์ธีรา วิรุณละพันธ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๒

เด็กหญิงจิราพัชร มาตุ่น ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๓

เด็กหญิงชุติภา พวงเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๔

เด็กชายณัฐดนัย บ่อน้อย ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๕

เด็กหญิงณิชากร ฤทธิทวี

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๖

เด็กชายธณดล แสงศิลป ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๗

เด็กหญิงธนพร เอียมสำอางค์

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๘

เด็กหญิงธนพินท์ ผนึกทอง ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๔๙

เด็กหญิงธัญชนก งามสมนึก ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๐

เด็กชายธันย์ชนม์ กังวาลชวัลรัตน์ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๑

เด็กหญิงธิญาดา เทียนเกษม ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๒

เด็กชายนวายุ สุขอิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๓

เด็กหญิงเบญจพร ก้านอินทร์
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๔

เด็กหญิงปญรัฏฐ์ จำรัสภูมิ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๕

เด็กหญิงปยะมาศ สร้อยสะคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๖

เด็กชายพิชญ์ ศิริวาณิชย์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๗

เด็กชายพิชาภพ เสือฟก
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๘

เด็กหญิงพิมพิลา โสดบ้ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๕๙

เด็กชายพีรพงด์ เกิดมนตรี ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ วัตถุทอง ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๑

เด็กหญิงแพรวา โชคกฤติยา
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๒

เด็กชายไพสิฐ เสียงแจ้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๓

เด็กหญิงภคพร ยิมนวล

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๔

เด็กหญิงรวินิภา บัวอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๕

เด็กหญิงรัชประภา อัมระปาล ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๖

เด็กชายวรโชติ สิทธิโชติวรวงศ์
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๗

เด็กหญิงวรรณวลี แย้มพึง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๘

เด็กหญิงวรวลัญช์ เจียมรัมย์ ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๖๙

เด็กหญิงวรัญชลี สุนทร ๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๐

เด็กชายวรินทร สิทธิชัยเนตร ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๑

เด็กหญิงวีร์สุดา ค่อนดี ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๒

เด็กหญิงศรุตยา เขียวโสภา ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แถววงษ์ ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๔

เด็กชายสิรภัทร แก้วคำ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๕

เด็กชายสิรภัทร บรรจงสมบัติ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๖

เด็กชายหิรัญ จันพา ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๗

เด็กชายอรรถพร กนิษฐายนต์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๘

เด็กหญิงอรุชา กองทอง ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๗๙

เด็กชายเอกการัณ กิงสักกลาง

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๐

เด็กชายกฤตเมธ แจ่มจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๑

เด็กชายกวิน นาลมัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์คลองใหม่
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี ทีฆะพันธุ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๔

เด็กชายกิตติภณ วันสีดา ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  
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ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๕

เด็กหญิงจิรชยา ยะตัน

๋

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อาจพงษา ๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๗

เด็กชายชวกร คำจริง ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๘

เด็กชายชวภณ ปณยาลักษณ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๘๙

เด็กชายชัยธวัช ไตลังคะ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๐

เด็กหญิงณิชา หม่อนเกษร ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีพรม ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๒

เด็กหญิงตาราวดี กันเกตุ ๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๓

เด็กชายธนโชติ อินหุ่น ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๔

เด็กหญิงธิดาสิริ ภูมี ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร ศักรบุตร ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๖

เด็กชายธีรภัทร อระวีพร ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ใจเสาร์ดี ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๘

เด็กหญิงนันท์นภัส พงษ์นิมิตร ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๑๙๙๙

เด็กหญิงนาถนภา นิธิจิรกร ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๐
เด็กชายบุริศร์พล ทรัพย์สิน ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๑

เด็กชายพงศกร บัวบาน ๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๒
เด็กหญิงพนิตนันท์ ประโคม ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ ใจปๅ ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๔

เด็กชายพรศิวะ เสนีวงศ์ ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๕
เด็กหญิงพัทธนันท์ เกาะอ้อม ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๖

เด็กชายพัทธนันท์ วัตถุทอง ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๗

เด็กหญิงพิชญา สภาพทรัพย์ ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๘

เด็กหญิงพุทธมณ วงษ์วิจารณ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๐๙
เด็กหญิงเพ็ญภัสสร ประเสริฐสุข

๒๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๐

เด็กหญิงภัทราพร นครไชย ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สบายใจ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๒

เด็กชายภูมิ หลักเพ็ชร ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๓

เด็กหญิงวีริสา ตันตระเสถียร ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๔

เด็กชายวุฒิกร พุ่มศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๕
เด็กหญิงศิริปราการ เสาริเดช

๒๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๖

เด็กชายศุภณัฐ เงินรี ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๗

เด็กหญิงเศรษฐีนี ภูไชยศิลป
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เสือโทน ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๑๙

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ตระกูลประดิษฐ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  
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ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๐

เด็กหญิงเอเชีย ทองทราย ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๑

เด็กชายแอนดรู เพสเซ้น ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดอกมะขาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๓

เด็กชายธนภัทร บำรุงศรี ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๔
เด็กชายปพนสรรค์ เทียงธรรม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๕

เด็กหญิงวริศรา สว่างอารมณ์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๖
เด็กหญิงสายสวรรค์ ปราถนา ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๗

เด็กชายอดุลยวิทย์ งามฉลวย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูยาแพทย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๒๙

เด็กหญิงกัลยกร เพ็ญไพฑูรย์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๐

เด็กหญิงจันทิมา สิทธิเสือ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๑

เด็กหญิงชลพร ทิมทอง ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ขันทอง ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๓

เด็กชายธนภูมิ สีอ่อนรอด
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๔

เด็กหญิงธนาภา ไผ่งาม ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๕

เด็กหญิงพิศมัย อุทุมพันธุ์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๖

เด็กชายพีรเดช สัตถาผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๗

เด็กชายเมธี ลาภขุนทด ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๘

เด็กชายวีรชัย ภู่ระหงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๓๙

เด็กหญิงเกวริน ขอมีกลาง ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๐

เด็กหญิงชุลีพร แรงเขตกิจ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๑

เด็กชายทินวัตร สายสัน

้

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรรัตน์ ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา อยู่สุข ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๔
เด็กหญิงนวลจันทร์ ขำแตร ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๕
เด็กหญิงปภัสนันทร์ พึงเทียน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญน้อย ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์ รวมพล ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ ผลฝรัง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๔๙

เด็กชายภานุพันธ์ พูลเขตกรรณ์
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา กุหลาบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๑

เด็กหญิงดวงกมล ชิดปรางค์ ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ชืนฉำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ กุลหนองแดง ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๔

เด็กชายกิตติพงศ์ โอลาญ ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  
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ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ คำแปงตัน ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สมพร
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๗
เด็กชายชิณวงษ์วิทย์

สุภาพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๘

เด็กหญิงญาณิศา สุขประเสริฐ ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๕๙

เด็กชายฐานพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชุมนุม ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๑

เด็กหญิงณัฐการณ์ สีแตง ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๒

เด็กหญิงณัฐชา ขอใหญ่กลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เปล่งศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๔

เด็กหญิงธนัชพร แสงนาค ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๕

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสมชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๖

เด็กหญิงปนัดดา ชูสว่าง ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์

ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ พวงลำเจียก ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๖๙

เด็กชายมานัส เกลือนรัตน์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๐

เด็กหญิงวรชา ทองบ่อ ๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๑

เด็กชายศิริโชค จรุณศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

อุปสุข ๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา โพธะศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๔

เด็กชายอดิศวงษ์ ศรีไพศาล ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๕

เด็กชายอัษฎาวุธ เบ็ญมูซา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๖

เด็กชายอาณัฐ ฑีมายุ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๗

เด็กหญิงกานต์สินี บุญยัง ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๘

เด็กหญิงจิณณพัต เพิมปลิก

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๗๙

เด็กชายเจตนิพิฐ มิตรรัก ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๐

เด็กชายเจตพล มิตรรัก ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๑

เด็กหญิงชาลิสา คำทุย ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เสมอใจ ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๓

เด็กหญิงณิชากร ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๔

เด็กชายนพนิธิ อยู่เพ็ชร ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๕

เด็กหญิงนิพาดา นนวังชัย ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๖

เด็กหญิงปภาวดี มหาโภชน์ ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นิมนวล

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๘๙
เด็กหญิงภัทชรินทร์ ขุมทอง ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๐

เด็กชายภาสกร กิขุนทด
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๑

เด็กหญิงรัตติกาล พิมสวรรค์ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๒

เด็กหญิงวรัชยา มิงมารถ

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ร่วมชัยภูมิ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๔
เด็กชายศักรนนทน์ เสาวรส ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๕

เด็กหญิงสุภัสสร หันตะคุ ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๖

เด็กหญิงสุรภา อินทร์งาม ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อยู่เอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมภายแก้ว ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๐๙๙

เด็กหญิงอรกัญญา ทวีบท ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๐

เด็กชายอัครฤกษ์ โอษฐน้อย ๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๑

เด็กหญิงอินทิรา ฤทธิภักดี

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๒

เด็กชายดานุพงษ์ ทองเชือ

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยสังวาลย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๔ เด็กหญิงกัณญาพัฒน์
จันทร์เกษมสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๕

เด็กชายโชติอนันต์ อินทวี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๖

เด็กชายเตวิช หนูซือตรง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๗

เด็กชายธรรณ์ธร เลขยันต์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๘

เด็กหญิงนฤมล อุดมฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๐๙

เด็กชายมนัส ซินแซ ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๐

เด็กหญิงมัชฌิมา เพ็ชรอยู่
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๑

เด็กหญิงสุธิสา จันชุน
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๒

เด็กชายประจักษ์ นพสกุลนา ๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๓

เด็กหญิงศรัญญา สุโสภา ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๔

เด็กชายเจษฎา ขันธรูจี ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๕

เด็กชายหิรัญ เกษมโชคไพศาล ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๖

เด็กหญิงอริศรา บุญคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๗

เด็กหญิงอาริสา สัสดีจุมพล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๘

เด็กชายก้องภพ แย้มสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๑๙

เด็กชายเกรียงไกร ภู่สละ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์

แย้มแก้ว
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๑

เด็กชายกรกช ผจงพฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๒

เด็กชายกฤษฎางค์ เปยมสุข ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๓

เด็กชายกฤษดา เจริญพร ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๔
เด็กชายกัญจนจักก์ อินทร์แก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ บุญศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๖

เด็กชายคมทกร หมืนจำนงค์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๗

เด็กหญิงจิณห์นิภา รัตนเสนีย์วัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ พินิสสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๒๙

เด็กหญิงญาดา จุฑาพันธ์สวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๐

เด็กหญิงณธภัทร เกียรติศิริ
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๑

เด็กหญิงณัฐชา สุขผล
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๒

เด็กชายณัฐดนัย ผิวผ่อง ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๓

เด็กชายณัฐนนท์ สุขเกษม ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ประสมศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีออน ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๖

เด็กหญิงทัภษพร พรหมบุตร
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๗

เด็กหญิงธนัญชนก แสงสุวรรณ ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๘

เด็กหญิงธัญพร วาหะมงคล
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๓๙

เด็กหญิงธิดาพร กรุตสัมพันธ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นรัฐกิจ ๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ รัตนบุรี ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๒

เด็กชายธีระโชติ กองแซง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๓

เด็กหญิงนริศรา สร้อยมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๔

เด็กชายเนรมิตร เพ็ชรสว่าง ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๕

เด็กชายปฏิพล บุญฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๖

เด็กหญิงปณิตา มณีวงษ์ ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๗

เด็กชายปรียาธร ขุนหอม
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๘

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สุทธิสนธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๔๙

เด็กหญิงปญจรัตน์ ชอมขุนทด ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๐

เด็กหญิงปทมพร มุ่งกลาง ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๑

เด็กชายปยพัทธ์ อิมสอาด

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๒

เด็กหญิงพรพรรณ คล่องการ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๓
เด็กหญิงพัชรานันท์ อรัญโสตร ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๔

เด็กหญิงพัชราวดี มาตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ คูวิบูลย์ศิริ ๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๖

เด็กหญิงพาขวัญ สุขศิลป ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๗

เด็กชายพิธา บุญเลียง

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คงอยู่ดี ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำเพชร ๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๐

เด็กชายพุฒินาท จูประวัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๑

เด็กชายภวดล จารุแสงโชติ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๒

เด็กชายภัคพล สินธุ์ขาว ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๓

เด็กหญิงมนัสวี สร้อยม่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๔

เด็กชายเมธา พรมวิเศษ ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ ราวิน ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๖

เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๗

เด็กหญิงวรรณษา บุญทิคำ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๘

เด็กหญิงวริศรา หนูเสน
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๖๙

เด็กหญิงวริศรา เหหาสุข ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๐

เด็กหญิงวิชญาพร สุภาพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๑

เด็กหญิงวิรากานต์ คำแพง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๒

เด็กชายวีรภาพ วรรณสุทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กาญจนชัย ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๔

เด็กชายศุภกฤต ซังขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ทรัพย์น้อย ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๖

เด็กชายสกล วิบูลย์ธนากุล ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๗

เด็กชายสิรภัทร ทองนพคุณ ๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๘

เด็กหญิงสิริโสภา ภิษุณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๗๙

เด็กหญิงสุนิสา บุญธรรม
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๘๐

เด็กหญิงอชิรญา อาทิตย์ตัง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๘๑

เด็กหญิงอภิชญา บกสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๘๒

เด็กหญิงอักษิกร ปรากฏดี ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๑๖๑/๒๑๘๓

เด็กหญิงอัมธิกา งามบุตรดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชันโท

้

วันที  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒

่
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