
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๐,๑๓๐ คน ขาดสอบ ๒,๐๒๓ คน คงสอบ ๘,๑๐๗ คน สอบได้ ๓,๓๙๔ คน สอบตก ๔,๗๑๓ คน  (๔๑.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๑
นางสาวเกษนภา เรืองแจ่ม ๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๒
นายปณณวิชญ์ คงศักดิไพบูลย์

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๓
นางสาวกนกวรรณ สัตยอานนท์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๔
นางสาวจิราพัชร ขำกลิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๕
นางสาวชลธิชา นกเอียง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๖
นางสาวธนาภรณ์ สุขสุพืช

๒๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๗
นางสาวธิติมา ภูช่างทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๘
นายธีรุตม์ ทันการ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๐๙
นางสาวภัทรพรรณ ศรีประดิษฐ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๐
นางสาวสัจจาพร วันทา

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๑

นายสุทิวัส บุญเยียม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๒

นางสาวสุธินันท์ การกระสัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๓

นายกฤษฎีพัชร์ ฐิติกรโยธิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๔

นางสาวกุลจิรา ฉิมปราง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๕

เด็กหญิงจารวี กล่อมสวน ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๖

นางสาวชนิกานต์ แก้วน้อย ๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๗

นายญาณกิตต์ ขาวเมฆ ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๘

นางสาวธวัลพร สุยสุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๑๙

นางสาวบัณฑิตา สมช่วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๐
นางสาวปฏิมาภรณ์ ม่วงจีน ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๑

นางสาวปณิดา แก้วประพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๒

นางสาวปอรวีย์ มากเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๓

นางสาวพรทิพา มาศศรี ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๔

นายพริษฐ์ ชอบดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๕
นางสาวพิชชารัศมิ

์

เนืองละออ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา พานิชการ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๗

นางสาวพีรดา โชคอำนวยชัย ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๘

นางสาวเพ็ญนภา พูลเจริญ ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๒๙
นางสาวเพ็ญพิชญา เฮงสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๐
นายภัทรวิชญ์ การเก่ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๑

เด็กหญิงมนสิณีย์ ราตรีวิจิตร์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๒

นางสาวรุ่งฤดี ขอร่มกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๓

เด็กชายวชิรวิทย์ คล้ายนุช
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๔

นายวรภัทร อุบล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๕

นางสาววรรณษา ทองผอม
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๖

นางสาววราภรณ์ ตะกรุดทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๗

นางสาววรินทร ตางาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๘

นางสาววิลาวัณย์ รุจิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๓๙

เด็กชายวีรชิต ชมเกษร ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๐
นายศุภวิชญ์ ปทุมสูตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๑

นางสาวสราลีวัลย์ มุ่งดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๒

นางสาวสิรินดา เส็งแสงทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๓

นางสาวสุชานาถ ม่วงแพ ๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๔

นางสาวสุชานาถ ยอดเกวียน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๕

นางสาวสุทิตา เกิดชาญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๖

นางสาวสุธาสินี วิบูลย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๗
นางสาวสุพรรณษา ขาวขำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๘

นางสาวหทัยทิพย์ ศรีวิชัย ๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๔๙

นางสาวหทัยภัทร ฟุงเฟอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๐ นางสาวเหมวรรณพร
มีสมบูรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๑

นายอณุศิลป สินประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๒

นางสาวอรทัย ปานดี ๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๓

นางสาวอรวรรณ แสงอุทัย
๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๔

นางสาวอริสา ลอยละลิว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๕

เด็กหญิงกรกช เรียงใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๖

นางสาวกรปรียา สีดุก ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๗

เด็กหญิงกวิสรา คงสังข์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๘

เด็กชายกิตติพศ เครือวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๕๙

เด็กชายคมกฤช สงสาร ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๐
นางสาวจันทกานต์ แซ่เอียว

๊

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๑

นางสาวจิราพา ตะโจประรัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ วัฒนจรสโรจน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๓

เด็กหญิงเจนนิสา ผึงผาย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๔

นางสาวชญาณี จันทรกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๕

เด็กหญิงชญานิศ นาคเขียว ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๖

เด็กหญิงชนกนันท์ แหล่งสนาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๗

เด็กหญิงชมขนิษฐ์ ทองจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๘

เด็กชายชวนันท์ มุสิการุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๖๙

เด็กชายชวันลักณ์ สุภาพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๐
เด็กหญิงญาณิน ปนตาแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๑

เด็กหญิงญาดา สุขสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๒

นางสาวณัฎฐณิชา ภาคภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๓

เด็กหญิงณัฐชา ธรรมสุข ๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ต้นกล้วย ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๖

นางสาวณัฐพิชชา โสภาพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๗

เด็กหญิงณิชา เสนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๘

เด็กหญิงณิชาภัทร เปยมสุข ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๗๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สามคุ้มพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๐
เด็กหญิงณิชาภัทร เสมแย้ม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๑

เด็กหญิงตันหยง ชำนาญเอือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๒
นางสาวทิพยาภรณ์ ผาสุขฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๓

เด็กหญิงธนพร ปนโมรา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๔

นางสาวธนัชชา คุ้มวงษ์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๕

นางสาวธนัชพร ดิษฐเต้ยหลวง ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๖

เด็กหญิงธนาภา ร่วมใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๗

นางสาวธนิศา สงวนธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๘
นางสาวธมลวรรณ กลับสงวน ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กถาพิชญ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๐ เด็กหญิงธีร์จุฑาพรรณ
สีระแก้ว ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๑

เด็กหญิงนฤมล ยิมไทร

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๒

นางสาวนันท์นภัส หม่อมงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๓

เด็กหญิงนันทิชา ปนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๔

นางสาวนันทิพร ทองหล่อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ผลงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๖

นายบัณฑิต สีเสงียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มุ่งเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๘
เด็กหญิงเบญญาภา ปานเสียง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๐๙๙
เด็กหญิงเบญญาภา สิงคะนอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๐
เด็กหญิงปนัสยา โกษะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๑ นางสาวประกายดาว
ขอพ่วงกลาง ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๒

เด็กหญิงปสุตา เอกเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๓

เด็กหญิงปาณิสรา รัตนไชยวัฒน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๔

เด็กหญิงปยนุช ทิศกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๕
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ จักรแก้ว ๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๖

เด็กหญิงพิมภา สุนา
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๗

เด็กหญิงพีรดา ปกขาว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๘

เด็กหญิงเพ็ญภาส ทองธนะเศรษฐ์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๐๙
นางสาวแพรพลอย ศาลติกุลนุการ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๐

เด็กชายภาคภูมิ โพธิเขียว

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๑

เด็กชายภูผา งามละมัย ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๒

เด็กหญิงรวิวรรณ ธัญญะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๓

นายรัชพล ศิริกุลทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๔

นางสาวรุ่งนภา มีเมฆ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๕

เด็กหญิงวณิชศรา นำเต้าทอง ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๖

เด็กหญิงวนิดา อาจน้อย
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๗

เด็กชายวรนน ยุวการุณย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๘

เด็กหญิงวรัชญา สิริวราพงษ์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๑๙

เด็กหญิงวิภาวี คล้ายวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๐

เด็กหญิงศรันภัทร โพธิเลิศ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๑

เด็กหญิงศลิษา ศักดิพิมล

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๒

เด็กหญิงศิริเทพ เปาทอง ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๓

นางสาวศิริภรณ์ สนแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ สมจิตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๕

เด็กหญิงสรยา แสงพราว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๖

นายสรัล เกตุหิรัญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๗

เด็กชายสิรธีร์ เอียมสำอางค์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๘

เด็กชายสิรภพ สมเชย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๒๙

เด็กชายสิราวิชญ์ อนุรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๐

เด็กหญิงสุธาสินี ฝากมิตร
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๑
นางสาวสุพรรณษา นิเวศน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๒

เด็กหญิงสุภัตรา เอืองไข

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๓

เด็กหญิงอรนลิน คงปก ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๔

เด็กหญิงอาธิตยา งามตรง ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๕

เด็กหญิงกชพร พรรณสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๖
เด็กหญิงกมลพรรณ วนิชศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๗
เด็กหญิงกมลวรรณ พวงงาม ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชืนแตง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๓๙

เด็กชายกฤติน เข็มอินทร์ ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร

คงยืน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ประไพบูลย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ระบอบ ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๓
เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา

เพ็ญอุดมโชค
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๔ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

สุวรรณสม ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๕
เด็กหญิงกานต์ชนก ทรัพย์มาก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๖

เด็กหญิงกุลิสรา ร่มไทรทอง
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๗

เด็กหญิงคิดชนก สุขดี ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๘

เด็กหญิงจณิตา ดำรงกิจเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๔๙

เด็กหญิงจิระภา ธรรมทันตา
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๐

เด็กหญิงชญารัศม์ ชนะโชติ
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๑

เด็กหญิงชนกนันท์ เอียมจิตร์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๒

เด็กหญิงชลดา ศิลาขาว
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๓

เด็กหญิงชลลดา ภาคีธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๔

เด็กชายชาญชัย ชัดใจ ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๕

เด็กหญิงชาลิสา ราษฎร์ดุษดี ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๖

เด็กหญิงโชษิตา อังคะชัยวนิชสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๗

เด็กหญิงฐิติพร กิตติ
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๘

เด็กหญิงณัชชา ถือธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๕๙

เด็กหญิงณัชชา ทองไพรวัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๑

เด็กหญิงณัฏฐพิชา พงศ์พรหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๒

เด็กหญิงณัฐกันฑ์ ผลสาลี

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ผลรวย ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๔

เด็กหญิงณัฐนรี ชูพุทธพงศ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๕

เด็กหญิงณัฐพร ทะนาไธสง ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๖

เด็กหญิงณัฐริกา นัยนามาศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๗
เด็กหญิงณิชนันทน์ สารคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๘

เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองแสง ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๖๙

เด็กชายธนัช กาญจนเจริญนนท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๐

เด็กหญิงธนัชญา โยราช
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ช้างเปย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๒

เด็กหญิงธัญชนก ฤกษ์สิริกุล
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๓

เด็กหญิงธัญยธรณ์ อินอ๊อด ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๔

เด็กชายธันยบูรณ์ เลิศวิริยะกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๕

เด็กหญิงธันยมัย จรรโลงศิลป
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๖

เด็กหญิงธิราภรณ์ ผลละออ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๗

เด็กหญิงธีร์วรา ธิเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๗๙

เด็กหญิงนภสร บุญโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๐

เด็กหญิงนภาพร ม่วงไหม ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๑

เด็กหญิงนริศรา มหาวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๒

เด็กหญิงศิรัญญา เพชรเกิด ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๓

เด็กหญิงนันทภัค วรัตน์ชลดา ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๔

เด็กหญิงนิรุชา คำแก้ว
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญธรรม ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ยินดีโช
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๗
เด็กหญิงเบญญาภา จานแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๘

เด็กหญิงปพิชญา พลคุย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๘๙

เด็กหญิงปภาดา สุทธิประภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๐
เด็กหญิงประภัสสร วันทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๑

เด็กหญิงปวริศา ดนตรีเสนาะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วิลัยพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๓

เด็กหญิงปวีณา บุญเย็น
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๔
เด็กหญิงปญญาพร เฮียงโฮม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๕

เด็กหญิงปณฑิตา สุริยะ ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๖

เด็กหญิงปารดา ไทรแก้วประดับ
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ช้างใหญ่ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๘

เด็กหญิงปยนุช เพ็งอาจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๑๙๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ นรเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๐
เด็กหญิงพรชุลีย์ เอียมน้อย

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๑
เด็กหญิงพราวพิชชา

ชาญสิทธิสุวรรณ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๒

เด็กชายพลภัทร แก้วพิลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๓

เด็กชายพลวิชญ์ เชียงหลิว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๔

เด็กหญิงพัชราภา สุมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ ยุทดร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญรอด ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๗

เด็กชายพิษณุ พันธุระ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๘

เด็กชายพีรณัฐ เจริญพานทอง ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๐๙ เด็กหญิงเพียงพิมจันทร์

เกิงฝาก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๐

เด็กหญิงไพลิน ภู่สุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๑

เด็กหญิงฟาพราว ทองเหลือ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ศิริพรหมสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๓

เด็กหญิงภัทรลดา พึงสาย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันจำรูญ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๕

เด็กชายภูมิ อัศวจำรูญ ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๖

เด็กชายภูวดล โสภาพรม
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๗

เด็กหญิงมัลนิการ์ ภู่พรามณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๘

เด็กหญิงมาริสา พานทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๑๙

เด็กหญิงรุจิราพร รอดทัง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๐

เด็กหญิงวณิชชา มีกลินหอม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๑

เด็กหญิงวรรณกร ช่างเกวียน ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๒

เด็กหญิงวรรณฤดี ช้างเนียม ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๓

เด็กหญิงวรวรรณ อินกว่าง ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๔

เด็กชายวสุ ภัทรทรงฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๕

เด็กหญิงวาสนา เจริญจิต
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๖

เด็กหญิงวิภาดา ประทุมลัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๗

เด็กหญิงศรแก้ว เล็กแข ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๘

เด็กหญิงศศิธร ใจเย็น ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๒๙
เด็กหญิงศิรประภา ทองมณี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๐

เด็กหญิงศุภณัฐ พันธุรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมณี ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๒

เด็กหญิงโศภิษฐา ดำเกิงพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๓

เด็กหญิงสถิรภัทร พึงเนตร

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๔

เด็กหญิงสริตา สะวะริ ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๕

เด็กหญิงสโรชา เปลียนรัศมี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๖

เด็กหญิงสวรรยา ทิพยสร
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๗

เด็กหญิงสิรินยา นาหนองตูม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา ใจขำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๓๙

เด็กหญิงสุกันยา ศรีนวล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๐

เด็กหญิงสุจิตรา ภูมิสะอาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๑

เด็กหญิงสุทธิชา ลอยแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๒

เด็กหญิงสุทัตตา ก่วยสกุล
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๓

เด็กหญิงสุธาสินี ผลงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๔

เด็กหญิงสุธิดา สุขสมวรรณ์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๕

เด็กหญิงสุปรียา ศิริพรหมสมบัติ ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๖
เด็กหญิงสุพรรณษา ทรัพย์ผลไทย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๗

เด็กหญิงสุภัสสรา การะเกษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๘

เด็กหญิงสุรภา แสงศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๔๙

เด็กหญิงอรญา สัมมาสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๐

เด็กหญิงอสมา วงษ์ทน ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๑

เด็กหญิงอัญชิสา พรมริบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๒
เด็กหญิงอัญญาภรณ์

ไตรศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๓

เด็กชายอัยการ มีพรมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๔

เด็กหญิงกมลชนก แก้วนพคุณ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๕

เด็กหญิงกมลชนก ชุ่มใจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๖

เด็กหญิงกษมา โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยศนันท์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๘

เด็กหญิงกัญณิชา จีนวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๕๙ เด็กหญิงกาญจน์กนก
อินทรีย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๐
เด็กชายการัณยภาส

ฮกเจริญ
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๑

เด็กหญิงกิตยา เจือจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๒

เด็กหญิงเขมิกา เสริฐศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๓

เด็กหญิงจริญญา ศรีวิบุญ
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๔

เด็กหญิงจิรัชญา ปรางจัน ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๕

เด็กหญิงจิราพร รุ่งโรจน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๖

เด็กหญิงจีรนัทน์ รอดผึง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คล้ายคลึง ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ พิมพิลา
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๖๙

เด็กหญิงชฎาพร พิมพ์อ่อน ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา แปนจันทร์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๑

เด็กหญิงชนาภา เพิมผลมงคล

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ เทพณรงค์
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๓

เด็กหญิงชนินาถ บำรุงชนม์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วัฒนพุทธิเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๕

เด็กชายชัยวุฒิ เชียวชาญ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๖

เด็กหญิงชาลิสา บุญพลอย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุขวงค์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๘

เด็กหญิงฌาราธร แสงสินฉาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๗๙

เด็กหญิงฎรินรัตน์ คุณธโนปจัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๐

เด็กหญิงฐิติวรดา สุขปาน
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๑

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี เข็มทอง ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูมิคอนสาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอมมาลัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๔
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เย็นลับ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนพรหม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๖
เด็กหญิงณัฐจรรยา รุ่งเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๗

เด็กหญิงณัฐชยา ทองปลิว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๘

เด็กหญิงทักษพร แสนบรรดิษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๘๙

เด็กหญิงธนาภร หารสุโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลิมเกิด

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๑

เด็กหญิงนงศ์นภส คงผึง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๒

เด็กหญิงนวบุษ น้อยบุญสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๓

เด็กหญิงบราลี สะวะริ
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์เขียว ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๕

เด็กหญิงปณฑิตา สมีงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๖

เด็กหญิงปณณธร ประเสริฐสังข์
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๗

เด็กหญิงปุณยนุช ชคศรีสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๘

เด็กหญิงพรชนก ทองธนะเศรษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๒๙๙

เด็กหญิงพรธิภา จันทโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๐
เด็กหญิงพรนภัส แจ้งดี ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๑

เด็กหญิงพรนภัส ทองสินกอบกิจ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๒
เด็กหญิงพรปฏิเวธ บาลชืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๓

เด็กหญิงพรพิชา ปองโอฬา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๔
เด็กหญิงพรรณพนัช

อัสถิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๕

เด็กหญิงพัชรภรณ์ สุมาดง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สนคงนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๗

เด็กหญิงพิชชาภา เชียวชาญ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๘

เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีอรุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๐๙

เด็กหญิงพิชญาดา อุทธี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๐

เด็กหญิงพิพัฒชา หิรัญชากร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๑

เด็กหญิงภทรษร พันธุ์วา ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี ควรนิยม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี จิตอามาตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๔

เด็กหญิงมณสิฌา ต้นรัง ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๕

เด็กหญิงมนัสวี หาจำปา ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๖

เด็กหญิงเมธินี ฉายอรุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๗

เด็กหญิงโมธิกา บัวทอง
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๘

เด็กหญิงรวิกานต์ หล่มวิสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๑๙

เด็กชายรัตนพร ชูขำ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พรมมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๑

เด็กหญิงวรกมล พันธุ์มณี ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๒

เด็กหญิงวรัทยา จวนเก่า ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๓

เด็กหญิงวรางคณา ฆ้องเสนาะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๔

เด็กหญิงวริศรา บัญชาวิมลเชษฐ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๕

เด็กชายวัชรากร สมแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๖

เด็กหญิงวาสนา ศรีพุทธา ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๗

เด็กหญิงวีรินทร์ ปญญาเหล็ก ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๒๙
เด็กหญิงศิริธารทิพย์

เชยอารมณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ตุ้ยแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๑

เด็กหญิงสาลินีย์ เรียงขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สาลี ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๓

เด็กหญิงสุธีกานต์ บุตรสักที
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา สงสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๕

เด็กหญิงสุพัตตรา โพธิไทร

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๖

เด็กหญิงสุภนิดา สวนพลู ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๗

เด็กหญิงสุภัชชา สมุติรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เหมือนเสมอใจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๓๙

เด็กหญิงสุวภัทร รุ่งทอง
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๐

เด็กหญิงอนัญญา จันทร์เต็ม ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๑

เด็กหญิงอรปรียา นาคเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๒

เด็กหญิงอริสรา เสียงแจ๋ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๓

เด็กหญิงอริสา เรืองยศ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๔

เด็กชายอัจฉริย มีโชคชัย ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๕
เด็กหญิงอิฐสิริยากร ไชยกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๖

นายกฤษฎากร ศรีผดุง
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๗

นางสาวขวัญจิรา บางใย
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๘

นางสาวณัฐณิชา คาลิสตัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๔๙

นายธิติพันธุ์ ธรรมวุทา ๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๐

นายประสพโชค สาริกา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๑

นายพชร พงษ์พัฒน์
๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๒

นายพชรพล เครือสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๓

นายวิชิต ถ่ายถอน ๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๔

นายศิริพจน์ ศรีทอง ๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๕

นายศิวกร บัวทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๖

นายอธิปตย์ จันทร์เจริญ
๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๗

นายอาชวิน ชินวัฒน์ประภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๘

นางสาวกนิษฐา โสรัตยาทร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๕๙

นายกรชนก เจริญฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๐

นายกฤตนันท์ ไชยชมภู ๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๑
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมม่วง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๒

นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์รอด
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๓

นางสาวกัลยากร ชุมนุมพร้อม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๔

นายคณกร เย็นทรวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๕

นางสาวชลธิชา ปรีชาชาญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๖

นางสาวชุติมา จิตรบวร
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

ปญญาพัฒนศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๘

นายณัฐพงษ์ ปุยภิรมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๖๙

นางสาวณัฐยา ปญญา
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๐

นายตะวัน ภูกลินหอม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๑

นายทัตพิชา สนเผือก
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๒

นายทัศนะ ศุขสลุง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๓

นายธนพนธ์ ก้อนคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๔

นางสาวธนภรณ์ ตุ้ยพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๕

นางสาวธมนวรรณ เพ็ชร์กูล ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๖

นายธีรภัทร์ ยินดียม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๗

นายบวรพจน์ พันธุ์ศิริปทุมพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๘

นายบัณทิต ดาหาญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๗๙

นางสาวปฐวีกานต์ โพธินวล

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๐

นายปรมัตถ์ พิมสิม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๑

นายปริญญา สนชาวไพร ๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๒

นายพรเชษฐ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๓

นางสาวภูมิฤทัย นารถทัต
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๔

นายภูริพัตร์ ลิมเกียรติวิวัฒน์

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๕

นางสาวรติมา ลิมวัฒนานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๖

นายระพีพัฒน์ ดอกเงิน ๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๗

นางสาววรรณวิสา เรณู
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๘

นางสาววิภาดา พิทักษ์พันธ์
๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๘๙

นางสาววิภาวรรณ ทองเติม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๐

นายวุฒิชัย วงศ์ศรี ๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๑

นายศรัณย์ภัทร เมืองคล้าย ๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๒

นางสาวศศิกานธ์ บุญวัฒน์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๓

นางสาวศสิชา รืนอารมย์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๔

นายเสฎฐวุฒิ มโนสุข ๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๕

นางสาวอภิชญา กล้ากระโทก ๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๖

นางสาวอภิญญา ทองธำรงรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๗

นางสาวอภิญญา อินทร์ประสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๘

นางสาวอรนภา เรียงผา
๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๓๙๙

นางสาวอรัญญา เดชขันธ์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๐
นางสาวอริษา แหลมภู่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๑

นายอลงกรณ์ เอกสมัย
๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๒

นางสาวกนกพร ศิลารังษี ๐๖/๐๖/๒๕๓๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ วังคีรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๔

เด็กชายกนกศักดิ

์

ลิมปอารยะกุล ๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๕

นายกฤธพล ธรรมวิรัตน์
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๖

เด็กชายกษิดิศ คำแก้ว ๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๗
เด็กหญิงกัญญาภัส ยืนยง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๘

เด็กชายกิตติพศ ปนภู่ ๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๐๙

นางสาวกิตติพิชญ์ สุขปาน ๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๐

เด็กชายจิรภัทร รุ่งศิริ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๑

นายเจษฎา จำปาสด
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๒

นายฉัตรธนะ นาคนาคา
๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๓

นางสาวชนัญญา สงบ ๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๔

เด็กชายชยพล พิชยะสูตร ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๕

เด็กชายชัชพงษ์ เภตรา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๖

นายชานนท์ สุรศร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๗

นายฐาปนพงศ์ ถนอมจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๘ นางสาวณภัทรสกรณ์
ฉาบพิมาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๑๙

นางสาวณัฐชราวดี เทาใหม่
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๐

นางสาวณัฐปภัสร์ วิบูลย์เพ็ง
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๑

นายดนวัต รัตนวงศ์ไพบูลย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๒

นางสาวดวงกมล เมืองนารถ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๓

นายไตรรัตน์ การะเกษ
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๔

เด็กชายธนกร มณีสถิตย์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๕

นายธนพนธ์ ศิริภิรมย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๖

นายธนภัทร ทองไสย
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๗

นายธนวัฒน์ เสาวรส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๘

เด็กชายธนากร แก้วไซอินทร์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๒๙

นายธาราธร ธาระเสพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๐

นายนนทกฤษ ขนุนก้อน ๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๑

นางสาวนพรัตน์ ไตรภพเมตต์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๒

นายนฤบดินทร์ คนไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๓

นางสาวนิติยากร แดนนาเลิศ ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๔

นางสาวบุณยวีร์ ทิพย์มาลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญรัฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๖ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
จุ้ยเตย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๗

นางสาวปภัสสรา ชืนเงิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๘

นายปณณธร บุญแร่
๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๓๙

นายปุณยวัจน์ บางน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๐

เด็กชายผดุงเดช แก้วศรีงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๑

นายพงศธร พันธ์ขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๒

นายพชร ประสพทรัพย์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๓

นางสาวพรฑิตา อะมะตะ ๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๔

เด็กหญิงพรไพลิน พวงทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๕

เด็กหญิงพลอย เรืองฉาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๖

เด็กหญิงพัชรมัย ราชคม ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๗

นางสาวพิมพร ศรไชย ๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๘

เด็กหญิงพีรดา พรหมดีราช ๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๔๙

นายพีรพัฒน์ กันภัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๑

เด็กหญิงพีรยา ห้วยทราย
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๒

นายพีรวิชญ์ ฐาปนพัฒนกุล ๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๓

นายพีระพัฒน์ กิจพยัคฆ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๔

นายภัทรศักดิ

์

ตุงคะวะระ ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๕
นางสาวภัทรานิษฐ์ กลำคำ ๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๖

นายภาณุพงศ์ ชนนิยม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๗

นายภาณุพงศ์ แสงบุญมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๘

นายภาณุวิชญ์ ประสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๕๙

นายภาสกร พูลทวี
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๐

นายภิยโยภาพ พุ่มพวง ๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๑

นางสาวมธุรดา ไชยลาภ ๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๒

นางสาวมรกต รักอยู่ประเสริฐ ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๓

นายมอส นาคูณ ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๔

นายเมธัส พรมฆ้อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๕

นางสาวเมลานี บุญศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๖

เด็กชายเมศร์ หมันคติธรรม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๗

เด็กหญิงรุ่งฟา คนไทย ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๘

นายฤทธิรงค์ เจิมศรี ๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๖๙

เด็กชายวรโชติ พันธ์สุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๐

เด็กชายวราเมธ บัวบาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๑

นางสาววรินษ์ญา ถนอมจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๒

เด็กชายวัชรพล ไชยบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๓

เด็กชายวายุ อัศวเสนีย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๔

เด็กชายวิวัฒน์ ดวงมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๕

เด็กหญิงศรินญา คล้ายมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๖

นางสาวศรุตา มะหิงษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๗

เด็กชายศุภกร แสงนัย ๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๘

นายศุภกิตติ

์

เตยอ่อน ๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๗๙

นายศุภวัชร์ แก่นหงษ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๐

นายศุภวิชญ์ อินทรโชติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๑

เด็กหญิงสัญจิตา เสือลาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๒

เด็กชายสันติภาพ พิพัฒน์รัตนชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๓

นางสาวสิตานัน โรจน์รักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๔

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เต็ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๕

นายสุเมธี บุญอนันต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๖

เด็กชายหิรัณย์ มีทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๗

นายอนุวัฒน์ ผลพิบูลย์
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๘

นายอภิวัฒน์ ดำขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๘๙

เด็กชายเอกภพ กองกูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๐

เด็กชายกรกฤต พงศ์ปญจศิล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๑

เด็กชายกันทรากร บุญเกิด ๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๒
เด็กชายกาญจนโชติ วาทะพุกกะณะ ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๓

เด็กชายกิตติธัช จันตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ฤกษ์เกษี ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ บัวลอยลม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๖

เด็กหญิงขวัญข้าว คิมหะจันทร์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๗

เด็กหญิงเขมจิรา บุตรสิงห์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๘

เด็กชายคริสธเนศ รักษาเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๔๙๙

เด็กชายจตุรวิทย์ หาญเกือกูล

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๐
เด็กชายจักรินทร์ ออมสิน ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๑

เด็กหญิงจีรภัทร มาเอียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๒

เด็กชายจีรภัทร์ การเก่ง
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๓

เด็กชายเจนณรงค์ ชัยบุตร ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๔

เด็กชายชนะพล พันธุวดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๕

เด็กหญิงชลดา ศิริเดิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๖

เด็กชายชานน เผือกทองใบ ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๗

เด็กชายชุติพงศ์ นาคน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๘

เด็กชายณฤทธิ

์

วิภาตวัลลิ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๐๙

เด็กชายณัฎฐากร ประการแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๐

เด็กชายณัฐชัย เทียงอรุณ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๑

เด็กชายณัฐดนัย ขันธุรา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๒

เด็กชายณัฐดนัย ใจดี ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๓

เด็กหญิงณัฐพร โพธิหิรัญ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๔

เด็กชายณัฐพล ปรางทอง ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิศรี

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสี ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๗

เด็กชายณัฐสุต คงปก
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๘

เด็กชายดลนที ประเดิมรัตนกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๑๙

เด็กชายทัตธน ทองอิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๐
เด็กหญิงทิพาภรณ์ มาแสนจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๑

เด็กชายธงชัย พูลสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๒

เด็กชายธนกร เดพันดุง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ท้วมคนชม ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๔

เด็กชายธนัชชัย ชิงชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๕

เด็กชายธนาตย์ แซ่เตียว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๖

เด็กชายธนาธิป รูปหล่อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๗

เด็กชายธัชพล ทาสิมมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๘

เด็กหญิงธัญญา ลิมพิทยา

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๒๙

เด็กชายธันวา วัดแย้ม
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ฟกคำ ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๑
เด็กชายนนทกานต์ ตาวงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๒

เด็กชายนนทโชติ ทับโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๓

เด็กหญิงนพคุณ โตเจิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๔

เด็กหญิงนพมาศ ปรางทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๕

เด็กชายนพวิชญ์ ไชยบุญเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๖

เด็กชายนฤเบศ รงยง ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๗

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญส่ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ประสิทธิยุทธศิลป

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๓๙

เด็กหญิงนาตาชา มูลปราศัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๐

เด็กหญิงนำทิพย์ เนียมมี
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๑

เด็กหญิงนำฟา ยิงศรีสุข

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๒

เด็กชายนิติโชติ บวมขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๓

เด็กชายนิติพัฒน์ บุระพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ

อุ้มญาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๕

เด็กหญิงปทุมรัตน์ ขาวละเอียด ๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๖

เด็กหญิงปภาดา มันคง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๗
เด็กหญิงปภาวรรณ ใจหวัง ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๘

เด็กชายปรเมศร์ แก่นพรม ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๔๙

เด็กชายปรเมศร์ วรธนาภรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๐

เด็กชายปริญญา ดอกกระถิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ อยู่รอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๒

เด็กหญิงปานวาด ปนกลาง
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๓

เด็กหญิงปุชญา แสงสี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์วงษ์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๕

เด็กชายพงศกร ยอดโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๖

เด็กชายพงศ์พล นาคศรีพรหม ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๗

เด็กชายพงศภัค พักผ่อน ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๘

เด็กชายพงษ์เพชร บุญยง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๕๙

เด็กหญิงพรภัสสร เงินดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๐

เด็กชายพัทธนันท์ พันธุ์ไพโรจน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๑

เด็กหญิงพิชชาพร มุขศรี ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๒

เด็กหญิงพิชนาถ ซำศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๓
เด็กชายพิพรรธพงศ์ วุฒธิยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๔

เด็กหญิงเพ็ชรลดา แจ่มเหมือน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๕

เด็กชายภราดร สุธรรมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ อมรรังสฤษดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ดอกดี
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๘

เด็กชายภีมวัจน์ ดับทุกข์
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๖๙

เด็กชายภูดินันท์ ฉัวประดิษฐ์ภัณฑ์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๐

เด็กชายภูตะวัน ชาโนภาษ ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๑

เด็กชายภูผา ชมภูอาจ
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขาวบริสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๓

เด็กหญิงมัญชุภา จิตรีเทียง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กาญจนหิรัญกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๕

เด็กชายยศกร แพรกระทุ่ม ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๖

เด็กชายยุทธนา ยอดรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๗

เด็กชายระพี เนินกร่าง ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๘

เด็กชายรังสรรค์ พรมมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๗๙

เด็กหญิงวรนิษฐา แก้วรอดฟา ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๐

เด็กชายวรเมธ เอียมเอิบ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๑

เด็กหญิงวรรณภา บัวเหล็ก ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๒
เด็กหญิงวรรณวิสา มูลดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๓

เด็กหญิงวรัญญา เท่าชุรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๔

เด็กหญิงวริศรา จันดี ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไชยลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๖

เด็กชายวิษณุ เขียวชอุ่ม ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๗

เด็กชายวิษณุ แสงฟา ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๘

เด็กชายวีรภัทร บัวภิบาล ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๘๙

เด็กชายวุฒิชัย สาบุญธรรม
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๐

เด็กชายศตวรรษ เสมาเพชร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๑

เด็กชายศรันย์ภัทร รักกุศล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๒

เด็กชายศราวุฒิ กระแชงขาว ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๓

เด็กหญิงศวิตา ตากวิริยะนันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๔

เด็กชายศักดิชัย

์

รุกไพรีย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๕

เด็กหญิงศิริวรรณ เดียวไธสง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๖

เด็กชายศุภกิจ ทองหล่อ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๗

เด็กชายศุภฤกษ์ กล่อมจิต
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โต๊ะทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๕๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ วันทา ๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๐
เด็กชายสฤษฎ์ภพ มาศพงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๑

เด็กชายสิทธิโชค อรรถเสถียร
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๒

เด็กชายสิทธิพล แก้วแสนชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๓

เด็กชายสิริภพ มังมี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๔

เด็กหญิงสุจารี วิบูลย์ธนากร
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๕

เด็กหญิงสุชานันท์ สว่างอารมณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๖

เด็กชายสุธี เบียพุ่มพวง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๗ เด็กหญิงสุพรรณวิภา
ปยรัตนจารุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๘

เด็กชายสุภมงคล ทรงสถิตย์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๐๙

เด็กชายสุภุชงค์ จึงเกรียงไกร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๐

เด็กหญิงสุรัสวดี ชมะโชติ
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

ศรีเกตุสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๒

เด็กหญิงอทิติยา ทิจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ ภิรมย์พุ่ม ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธงไชย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๕

เด็กหญิงอริชา สายสุด
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๖

เด็กหญิงอัญชลี นาโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๗

เด็กหญิงอัมพิกา นามมนตรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ คงพุธ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๑๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์

มีพันธ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๐

เด็กชายกฤษฎา พันธ์ไม้สี
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๑

เด็กชายกฤษณะ สาวก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๒

เด็กชายก้องภพ สุริเตอร์
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๔

เด็กชายกันตภูมิ บุญญจักร ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา คงไพริน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๖

เด็กหญิงจิดาภา บุญเนตร ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๗

เด็กชายจิรเมธ ศรีเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๘

เด็กหญิงจิราพร ทองบัวศรี ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๒๙

เด็กหญิงจิราพร ยอดฉิมมา ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โทวรรณา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๑

เด็กหญิงชญานิล หนองหลวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๒

เด็กหญิงชนิดา ขวัญเกตุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๓

เด็กหญิงชมพูนุช ฉิมเกล็ด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๔

เด็กชายชยพล ผลวิเศษ ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๕

เด็กหญิงชลธิชา เบ้าเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๖

เด็กหญิงชลิตา หนูทรง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทองแกมแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๘

เด็กหญิงชุติมา อึงฤทธิเดช
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๓๙

เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วใจ ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๐

เด็กชายฐาวรา ศิริผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ นานรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๒

เด็กหญิงฐิติพร สารอรรถ ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๓

เด็กหญิงฐิติพร สุดรัก ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๔

เด็กชายฐิระศักดิ

์

เดชบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ขำดี ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชูคันหอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รอดทอง ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๘

เด็กหญิงณัฐชา ปนพุ่มโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๔๙

เด็กชายณัฐฐินันท์ บุญประจักษ์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีสิน ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๑

เด็กชายณัฐดนัย กลางถิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๒

เด็กชายณัฐนนท์ มหาศักดิพิทักษ์

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๓

เด็กชายณัฐนันท์ แหลมภู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วันทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๕

เด็กหญิงณัฐวดี ทวีชีพ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ ชูคลี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๗

เด็กชายณัฐวัชร สีนวล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๘

เด็กหญิงณัฐวิภา ธัญญะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๕๙

เด็กหญิงณิชนันท์ เมืองดู่ ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๐

เด็กหญิงณิชา คงเพชรศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๑

เด็กหญิงณิชากร ไทยลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๒
เด็กชายเดชาธนภัทร

เสลารัตน์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๓

เด็กชายตะวัน มาระสูตร ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๔

เด็กหญิงทวีพร ศรีรุ่งเรือง ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุขชัย ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๖
เด็กหญิงทัศน์วรรณ เจียมสมัย ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๗

เด็กชายธณกร ศรีเลิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๘

เด็กชายธณิฏิพนธิ

์

สังข์ทอง ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๖๙

เด็กชายธนกร เฟองจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๐

เด็กชายธนพล แก้วพู
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๑

เด็กชายธนพล ภาษี ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๒

เด็กชายธนพล มังมีศรี

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๓

เด็กชายธนภัทร ไตรสุวรรณ์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๔

เด็กชายธนภูมิ จิตรโสภิณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๕

เด็กหญิงธนลักษณ์ มีสัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๖

เด็กชายธนาธิป จันทร์ถาวร ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ปญจชัย
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๘

เด็กหญิงธัญพิชชา ช้างนำ
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๗๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเทพ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ มีอ่วม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๑

เด็กชายธิติ โมสิน ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๒

เด็กหญิงธีนิดา เลิศธารากุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๓

เด็กชายธีรชัย พูลสุข ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๔

เด็กชายธีรพล เรณูนันท์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๕

เด็กชายนนทวัฒน์ หมันประเสริฐสุข

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๖

เด็กชายนพดล ฝางคำ ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ เกล็ดประทุม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๘ เด็กหญิงนรานรศาสตร์

หลาบคำ ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๘๙

เด็กชายนฤดล ชัยสุข ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๐

เด็กหญิงนฤมล แน่จริง ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๑

เด็กชายนลธวัช พรมทอง ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๒

เด็กชายนักรบ แสนยากร ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๓

เด็กหญิงนันทพร ดวงลอย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๔

เด็กหญิงนิโรบล ไตรพืน

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๕

เด็กชายบริพัฒน์ ปททุม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๖

เด็กหญิงบุณยานุช อัครดนัยกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๗

เด็กชายบุรินทร์ บัวมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๘

เด็กชายเบญจพล บุญรอด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๖๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ

ใหม่คามิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๐
เด็กชายปฏิพล จิตต์กระจ่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๑

เด็กชายปฏิพล ทรัพย์สิน
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๒

เด็กชายปฐมพร นพพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๓

เด็กหญิงปภาภรณ์ ใจหวัง ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๔

เด็กชายปรีชา รัตนจันทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๕
เด็กหญิงปรียาภัทร โพธิเข็ม

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๖
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ศรีแก้วทุม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๗

เด็กชายปาฎิหารย์ เล็กสาคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๘

เด็กหญิงปาริชาติ สร้อยวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๐๙

เด็กหญิงปยวรรณ เขียนคันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ ไชยหานิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๑
เด็กชายปุณณวิชญ์ เพริศพรรณราย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ มาประสพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๓

เด็กหญิงเปมิกา สมเผือก ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๔

เด็กหญิงพรวิสา คำหลงพเนา ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๕

เด็กหญิงพราภรณ์ บำรุงถิน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๖

เด็กชายพัฒนนันท์ ทรงเดช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ งอกงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โพธิงาม

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๑๙

เด็กชายพีรณัฐ พิณสนิท
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๐

เด็กชายพีรณัฐ เภานุช
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์ดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๒

เด็กหญิงเพลงพิณ ชมจอหอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๓ เด็กหญิงภรณ์ประภา
แดงสาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมรัตน์ศิวะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๕

เด็กชายภัทรพล บุญมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๖

เด็กชายภากร ตานันชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๗

เด็กชายภูดิศ เปลืองกลาง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๘

เด็กชายภูผา สุภาภินันท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๒๙

เด็กชายภูผา หวังวิชา ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ งามบุ่งค้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๑

เด็กชายภูริเดช จุ้ยช่วย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๒

เด็กชายภูวรินทร์ มุขศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๓

เด็กชายมงคล ขันธิรัตน์ ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๔

เด็กหญิงมณฑิรา จานแบน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๕

เด็กหญิงมนพร พรหมรักษ์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๖

เด็กชายมหาสมุทร บุญพุท ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๗

เด็กชายรณกร ช่างต่อ ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๘

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีสุวรรณ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๓๙

เด็กชายลภัส เอียมสังข์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๐

เด็กหญิงลักษมณ แก้วภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๑

เด็กชายวชิรวิทย์ รุ่งเรือง ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๒

เด็กหญิงวรนุช คล้ายบัวผัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๓

เด็กชายวรพรต กอนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๔
เด็กหญิงวรรณวิภา ถินแก้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๕

เด็กหญิงวรางคณา โสมสิทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ ปานดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๗

เด็กหญิงวันวิสา พึงมา

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๘

เด็กชายวิทวัส กิติภัทร์ถาวร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๔๙

เด็กหญิงวิรัญชนา พลอยเจ๊ก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๐

เด็กชายวิรัตน์ พงศ์ปญจศิล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๑

เด็กชายวีรภัทร คุณผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๒

เด็กชายวีรภัทร ปรางศรี ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๓

เด็กชายวีรภัทร สุวรรณไตร ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๔

เด็กชายเวชพิสิฐ ราษฎร์นิยม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๕

เด็กชายเว็นเชล คงคาลิม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๖

เด็กชายศตายุ จันทนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๗

เด็กหญิงศรัณยา สนิทชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๘

เด็กหญิงศิวาพร คงพินิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๕๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ เผือกโสภา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๐ เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์

เชือน้อย

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๑

เด็กชายสรอรรถ ตรีนุสนธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๒

เด็กชายสรายุ แสงกล้า ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๓

เด็กชายสาธิต ศิริมานพเลิศ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๔

เด็กหญิงสายปาน อินทพิหงษ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๕

เด็กหญิงสาริณี บุญรอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๖

เด็กชายสิรภัทร ผลละมุด
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๗

เด็กหญิงสิริวิมล กระจ่างวัฒ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๘

เด็กชายสีห์นาท จูเจริญ
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา บำรุงรส ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๐

เด็กชายสุธี เมืองสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา สว่างภพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๒

เด็กชายสุริยะ ยอดรัก ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๓

เด็กหญิงสุวรรณ นามละคร ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๔

เด็กหญิงหทัยภัทร กระเหว่านาค
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญจงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๖

เด็กชายหัสวรรษ คนใจดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๗

เด็กชายหิรัญ ธนสวัสดิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๘

เด็กชายอดิศร มาศศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๗๙

เด็กหญิงอติกานต์ ไกรสิงห์สม ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๐

เด็กชายอนุชา โวหาร ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๑

เด็กหญิงอภิชญา เมืองสง่า
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เต้าปน ๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๓

เด็กหญิงอมลรดา ผ่านอ้น
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๔

เด็กหญิงอมิตา ภู่สว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๕

เด็กหญิงอรปรียา ยีสุ่นซ้อน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๖

เด็กหญิงอลินชา ทองจันทร์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๗

เด็กชายกนก หวังดี
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๘

เด็กชายกฤตภัค โชคเหรียญสุขชัย ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๘๙

เด็กหญิงกวิสรา ปานเฟอง ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๐

เด็กชายก้องภพ เจริญขุน
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๑

เด็กชายก้องภพ แสนดี
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตรทะยาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๓

เด็กหญิงกาญจนา คล้ายจินดา
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๔

เด็กหญิงกุลวดี ชมทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๕

เด็กหญิงจรัสศรี ประทุมแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ วงค์แข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๗

เด็กหญิงจันตรา ศิริยศ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๘

เด็กหญิงจารุภา โพธิพันธ์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๗๙๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์ลอย ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๐
เด็กชายจิรพล เทียนชุบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๑

เด็กชายจิรวัตร พูลรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๒

เด็กหญิงจิรัชญา คุ้มโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๓

เด็กหญิงจิรัชญา ภาชีทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๔

เด็กชายจิรายุ เบิกบาน ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๕

เด็กหญิงจุฑามณี เสาร์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์ไทยสงค์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๘

เด็กชายเจษฏาวุฒิ ใจภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๐๙

เด็กหญิงฉัตรวดี คนตรง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๐

เด็กหญิงชนกพร ฟูเหลือ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๑

เด็กชายชลเทพ ตันพานิช ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๒

เด็กหญิงญาตาวี คุ้มคล้าย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๓

เด็กชายณฐนน ภูฆัง ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๔
เด็กชายณัฏฐกานต์ ศรนารายณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๕

เด็กชายณัฐนันท์ สนแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา เสียงดัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วเก็บ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๘

เด็กหญิงณัฐพร อุตอินแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๑๙

เด็กชายณัฐพล บุญทรัพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๐

เด็กชายณัฐพล สุทธวรรณชัย ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา ด่านสุขอนันต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ บู่บาง ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๔
เด็กหญิงดาราวรรณ ด้วงคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๕
เด็กหญิงดาวรินทร์ หมอกสีนาค

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๖

เด็กชายถิรวัฒน์ จ่าเมือง ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๗

เด็กชายทัตเทพ แสงปทุม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๘

เด็กชายธนกร ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๒๙

เด็กชายธนกฤต สุขมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๐

เด็กชายธนโชติ สืบสอน
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๑

เด็กชายธนทัต ดวงศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๒

เด็กชายธนพล ประทุมพล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ เกษสถล ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๔

เด็กหญิงธนัชพร นิมใย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๕

เด็กหญิงธนัญชนก ฉิมบุรุษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๖

เด็กชายธนันธร ทรัพย์พล ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๗

เด็กชายธนานิตย์ นวลสนิท
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๘

เด็กชายธนารักษ์ แสงกล้า ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๓๙

เด็กชายธาวิต หมันมาก

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๐

เด็กชายธีรชาติ พุ่มโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีนาค ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๒

เด็กหญิงนงนภัส ทัศนพอดี ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๓
เด็กชายนนท์ภิวัฒน์ อักษรมัต

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๔

เด็กหญิงนวพร เพชรประดิษฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๕

เด็กหญิงนัชชา ยงวิสุทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๖

เด็กชายนันทภพ พรทอง ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๗

เด็กหญิงนิธิพร ยอดประโคน
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๘

เด็กชายปฏิญญา ปะทิยานัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๔๙ เด็กหญิงประภาพรรณ

จิตรบวร ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๐
เด็กหญิงปวรวรรณ คารวะสมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๑

เด็กหญิงปวีณ์สุดา มีพี ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๒

เด็กหญิงปติญา เลือนลอย

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๓

เด็กชายพงศกร งามละมัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๔

เด็กชายพงศ์ภานุ สีนำคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๕

เด็กชายพชร ยนต์อยู่ ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๖

เด็กชายพยัคฆ์ภูมิ แสงสินฉาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๗

เด็กหญิงพรนัชชา ภูทะวัง ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๘

เด็กหญิงพรรวษา ลัดดาแย้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๕๙

เด็กชายพลกฤต เกาะกลาง ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๐

เด็กชายพัทธนันท์ ปริพล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันพรปาฏิหาริย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สายด้วง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๓

เด็กชายพีรพงค์ โรจน์บุญถึง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๔

เด็กชายภวัต เรืองสุวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๕

เด็กชายภัทรพล วันสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๖

เด็กหญิงภาวิดา ดอกสี ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๗

เด็กชายภูมิภัทร สละทองตรง
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๘

เด็กชายภูมิรพี พิพัฒน์รัตนชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิริบูรณ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๐

เด็กชายรณกฤต รามัญจิต ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๑

เด็กชายรัตนวิชญ์ ธนัตถ์ชวาล ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๒

เด็กหญิงรุจรดา ขาวขำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๓

เด็กหญิงฤดีรัตน์ นุ่มดี
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๔

เด็กชายฤทธิไกร ไชยศร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๕

เด็กหญิงวรัญญา เผือกเพียน

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๖

เด็กหญิงวรัญญา วิชาสี ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๗

เด็กหญิงวริศรา หวังดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๘

เด็กหญิงวิธิตา เรืองศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๗๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์ประโคน ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๐

เด็กชายวีรกิตติ

์

แสงบรรจบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๑

เด็กชายวีระยุทธ บุญรอด ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๒

เด็กชายศิระพร เมธาเสวีกุล ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๓

เด็กหญิงศิริพร ทองใบใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จักรปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๕

เด็กชายสถาพร แจ่มแจ้ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๖

เด็กชายสหรัฐ ถินพายัพ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๗

เด็กหญิงสุนิสา ลมลอย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา เอียมสำอางค์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๘๙

เด็กหญิงสุพัณษา ขุนอินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๐

เด็กหญิงสุพิชญา ชุ่มดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๑

เด็กหญิงสุรภา กาลพันธา ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๒

เด็กหญิงอติการต์ สมควร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๓

เด็กชายอนพัทย์ ไชยภูวดล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๔

เด็กหญิงอภิชญา ภิญโญวิศาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๕

เด็กหญิงอภิญญา ผลาทิพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๖

เด็กหญิงอภิญญา พ่วงพันธ์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมสารกอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๘

เด็กชายอมตชัย มะลิลา ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๘๙๙

เด็กหญิงอรณิชา สุขสมกิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๐
เด็กหญิงอริสา หมอกโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๑

เด็กชายอัครพล นิตยานันท์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๒

เด็กหญิงอัจจิมา ฉายแสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๓
เด็กหญิงอัญญาพร เสาะแสวง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๔
เด็กชายอัฑฒ์ธนัตถ์ วัดสาหร่าย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๕

เด็กชายอัศนัย ปดตาทะโน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๖

นางสาวเฟองฟา แก้วบับพา ๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๗

นางสาวพันธ์ทิพย์ อัครพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๘

นายวัชรพล ตระกูลพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๐๙

นางสาวศิริลักษณ์ คงเปนสุข ๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๐

นางสาวกรรณิการ์ สองเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๑

นายกฤษฎา ชืนศิริ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๒
นางสาวกัญญารัตน์ หว่านนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๓

นางสาวกาญจนา หนองหาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๔

นางสาวกานต์รวี เกตุศรี ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๕

นายกิจอนันต์ เสือฟก
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๖

นางสาวตรีชยา ชุมตรีนอก ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๗

นายธนวัฒน์ อินทร์ศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๘

นางสาวปยธิดา เนียมใย ๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๑๙

นางสาวมณทิชา เขียวเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๐

เด็กชายเมธิส บุตรกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๑

นายรัตนชาติ ประทุมสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๒

นางสาวรุ่งอรุณ หมืนหาญ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๓

นางสาววรบุตร แปนขำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๔

นายวรัญู กันทะเสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ภิยรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๖

นางสาวสุพรรณี ต้นพุ่ม
๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๗

นางสาวอติมา เอกอธิกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๘

เด็กหญิงอริสรา ภาถีร ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๒๙

นางสาวอังควิภา พรมมาสิต
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ มาพะไล

๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๑

เด็กหญิงกนิษฐา รักษ์บุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๒

เด็กชายเจษฎา พลนงค์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๓

เด็กหญิงชนัญชิญา บุญนุช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ตรีเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๕

เด็กชายณัฐกฤต คุ้มศรีเจริญ ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ บัววัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๗

เด็กชายนันทวัฒน์ มันวงค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๘

เด็กหญิงนันภัทร หงษ์ศาลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๓๙

เด็กหญิงนิตย์รดี หวังกิจ ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เซียมเอคู ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ ดีมาก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๒

เด็กชายพุฒิเมธ เข็มทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๓

เด็กชายภคภัทร พรรณสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๔

เด็กชายภมรพล อ่อนขาว ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๕

เด็กชายภาคิณ สุยะนา ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๖

เด็กหญิงมยุเรศ ทองสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๗

เด็กหญิงมันตา จิตรสม ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ช่อปทุมมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๔๙

เด็กชายรชดา อำภาพิรมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๐

เด็กหญิงรุจิรา ปานกลิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๑

เด็กชายวายุ จันทวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๒

เด็กชายวิทวัส อย่างบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ อาจกล้า ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๔

เด็กชายศรชัย แตงทองแท้ ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๕
เด็กชายศรัญย์ศักดิ

์

เสาร์ทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๖

เด็กหญิงศรีสมร ลาวเนือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๗

เด็กชายสิทธิกรณ์ ชืนด้วง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ เข็มทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา เปลียนแปลงสี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๐
เด็กหญิงสุพัณนิตา สุขสวัสดิ ณ อยุธยา

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๑

เด็กชายสุริยา พุ่มแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๒

เด็กหญิงสุรีพร มูลหา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๓

เด็กชายอภิเชษ แสวงผล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองรอด ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๕

เด็กหญิงอรปรียา รุ่งเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๖

เด็กหญิงอรพินท์ เชียงแสน
๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๗

เด็กหญิงกชวรรณ ธรรมชู
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๘

เด็กชายกฤษกร เกือสุข

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๖๙

เด็กหญิงชลาธาร พิมพ์ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๐

เด็กชายชัชพงศ์ พิมอักษร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๑

เด็กชายชาครีย์ เสงียมวงศ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๒

เด็กหญิงญดา เปลียนน้อย

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๓

เด็กหญิงฐิดาพร มุนณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๔

เด็กชายฐิติเชษฐ์ พันธ์หอ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๕

เด็กชายณรงศักดิ

์

ใจศรี ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จูมดอก
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วรลักษณ์สกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กลำเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๗๙

เด็กชายตรัยคุณ เชือจีน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๐

เด็กชายธนะเทพ วงศ์โท ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๑

เด็กชายธนาเดช วงศ์โท ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๒

เด็กชายธรรมธัช นาดสำแดงฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ ประสงค์เจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ พลอยสีขำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๕

เด็กหญิงปวีณา ศิริวาโภ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๖

เด็กชายปฐนัส อึงศรีวงศ์

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน

ทับโพชา ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมสมบูรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๘๙

เด็กหญิงมุทิตา บัวนาค ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๐

เด็กชายวัชรพงศ์ พานทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๑

เด็กชายวุฒิชัย ชิตสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๒

เด็กชายศุภกฤต จันตา ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๓

เด็กชายสงกรานต์ ตระกูลนิยม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๔

เด็กชายสยามรัฐ สายสมร ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๕

เด็กหญิงสัณห์สินี บุราณ ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๖

เด็กหญิงสาธิตา แข็งนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๗

เด็กชายสิรภพ เรือนทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๘

เด็กหญิงสุธิดา บุญคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุพัชชา กล่อมเกลา ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ อิมสะอาด

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๑

เด็กชายอภิวัฒน์ มิใย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๒

เด็กชายอวิรุทธ์ เปาะชะนะ
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๓

เด็กชายอานนท์ ทองดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๔

เด็กชายกรกช ฉุนหอม ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๕

เด็กชายกฤตพล ช่วยเกิด ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๖

เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่เตียว ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๗

เด็กชายกิตติภพ มะลิชม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๘

เด็กหญิงกิตติมา วงษ์ขันธ์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๐๙
เด็กหญิงกิตติวรรณ ยอดดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๐

เด็กชายจักรภัทร มิงผล

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ นามคงชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๒
เด็กชายจิรานุวัฒน์ จักรปน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๓

เด็กหญิงจิราภา ปจฉา
๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๔

เด็กหญิงชลธร เจริญพักติ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๕

เด็กชายชัยภัทร ชูพุทธพงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สังเวชมีชัย
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๗

เด็กหญิงฐิติพร ผลงาม ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๘

เด็กหญิงดารินทร์ ยอดทองหอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๑๙

เด็กชายธนินโชตน์ เจริญรัฐณัฐกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๐
เด็กหญิงนันท์นลิน ฟกแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๑

เด็กหญิงบัวชมพู ระวังกลาง ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๒

เด็กหญิงพัชริดา บัวเผือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๓

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ออกผล ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๔

เด็กหญิงภัคจิรา กลางสูงเนิน ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๕

เด็กหญิงภัณฑิรา สารพัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๖

เด็กชายภาคภูมิ อาสิงสมานันท์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๗

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีบุตตะ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๘

เด็กหญิงมุทิตา ลาภเจริญไพบูลย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ ปญญา ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิเขียว

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๑

เด็กชายรุ่งตะวัน รอดศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๒

เด็กชายวรัญชิต ขำคม ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๓

เด็กชายวิชิตพล ผลงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๔

เด็กหญิงวิยดา ไชยลา ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๕

เด็กหญิงวิรัลพัชร พึงเดช

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สุริยะมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๗

เด็กหญิงศศิภรณ์ ชาญเขตกรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๘

เด็กชายศักย์วริษฐ์ โสนอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๓๙

เด็กหญิงศิริพร เริงธรรม ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ดีดพิณ
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๑

เด็กหญิงสริตา บุษบงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๒

เด็กหญิงสินิทรา รัดที ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๓

เด็กชายสิรภพ ดอกสี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดฉัตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๕

เด็กชายสิริรัตน์ จารีรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๖

เด็กหญิงสุธิมา คำภูมี ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๗

เด็กชายอภิวัต ขาวสนิท ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๘

เด็กหญิงอริสรา บัวดัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๔๙

เด็กชายอัครชัย พันธุ์วา ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ งามยิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิระศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่โง้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อ้นเพ็ง ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๔

เด็กหญิงดารารัตน์ สาริยัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๕

เด็กหญิงดารินทร์ วงษ์สว่าง
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๖

เด็กหญิงทิพาภรณ์ ศรีวรสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๗

เด็กชายประเสริฐ มีพัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดอกไม้พุ่ม ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๕๙

เด็กชายวิชญา เรืองขจร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๐

เด็กชายวิธวินท์ เรืองศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๑

เด็กหญิงศรัณยา ลางสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๒

เด็กหญิงศิริพร งามญาติ ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๓
เด็กชายกฤตยณวัช จิตตรง ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๔

เด็กชายกฤษณะ โกศลศักดิสกุล

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๕

เด็กหญิงกัลยกร ปล้องคำมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๖
เด็กหญิงครองขวัญ รอดรัง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๗

เด็กหญิงจิราภา ปลืมประสิทธิ

้ ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๘

เด็กหญิงชณิกานต์ นิลนะมะ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๖๙

เด็กหญิงชลธิชา สอนศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๐

เด็กชายชวิน ม่วงมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แย้มเอิบศิลป

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๒

เด็กชายโชติธน อ่อนเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๓

เด็กหญิงฐานิตา แจ่มนาม
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๔

เด็กชายธนชิต นิยมเหมาะ
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๑ / ๙๘

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๕

เด็กชายธนพล เปยมิน ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๖

เด็กชายธัญธร คำต๋า
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๗

เด็กหญิงธันญ์ชนก มีมุ่งบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๘

เด็กหญิงปวีณา เพชรทอง ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๗๙

เด็กชายพลอนันต์ เชาวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๐

เด็กชายพิสิษฐ์ นพคุณ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๑

เด็กชายภาณุพร ภูผาสุข ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ พิลาศาสตร์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๓

เด็กชายภูธเนศ ขาวเมืองน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๔

เด็กชายภูรี ประภาพักตร์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๕

เด็กหญิงวนิดา สืบเพ็ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๖

เด็กหญิงอรุณศรี สิงห์โฉม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๗

เด็กชายเอกพล ตาสามบือ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๘

เด็กหญิงจันทิมา ใจหมายดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๘๙

เด็กหญิงชนารดี ไม้อ่อน
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๐

เด็กหญิงฐิดาพร ชอบค้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๑

เด็กชายณัชพงศ์ อิมเอิบธรรม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๒

เด็กหญิงณัฎชา แช่มประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา โตทุ้ย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๔

เด็กหญิงธนพร มิงไชย

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๕

เด็กหญิงธนัญญา ตังจิตพัฒนกุล

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช มัทการ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๗

เด็กหญิงปาริชาต พัฒนี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๘

เด็กชายพลวัต ศรีสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๐๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีคันชัย ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๐
เด็กหญิงแพรวดาว แปสันเทียะ ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๑

เด็กชายภูวดล อินต๊ะยศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๒

เด็กหญิงเมธิดา ปยะกุล ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๓
เด็กหญิงรัตน์ติกาล น้อยมะกอก

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ แสนกุล ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๕

เด็กชายสรทรรศน์ จวงสันทัด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๖

เด็กหญิงสลาสินี เพ็งแจ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๗

เด็กชายอนุวัตร อีทอง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๘

เด็กหญิงอุษา ศรีทาดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๐๙

นางสาวกัลยรัตน์ สรรพชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๐

นายจักรภัทร กุงนอก ๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๑

นายจิรภัทท์ เอกพันธุ์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๒

นายชนากานต์ ไม้จันทร์ดี ๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๓

นางสาวชมพูนุช คุดซิตา ๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๔

นายชวนากร สุจินตวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๕

นางสาวฐิติภรณ์ ประเดิมชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๖

นายณรงค์ศักดิ

์

ผลานิสงค์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๗

นายณลฐการณ์ ดีสูงเนิน ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๘

นายณัฐกมล รอดบุญมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๑๙

นางสาวณัฐติมา สุวรรณวารี
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๐

นางสาวณัฐริกา จอมเผือก
๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๑

นายธรรมศาสตร์ ธิเขียว
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๒

นางสาวธีรตญา ทิวาพัฒน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๓

นางสาวธีรนาถ โกมลมุสิก
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๔

นายธีรภัทร์ ปานทิม ๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๕

นายนฤเดช ฤทธิบุญ ๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๖

นางสาวนำฝน บุญสาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๗

นางสาวปนัดดา ปานคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๘

นางสาวปยะดา วิวาสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๒๙
นางสาวพรรณพัสสา

ผลถวิล
๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๐

นางสาวพรสรวง เจริญวงศ์วาณิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๑

นายพลชัย หล่าโพนทัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๒

นางสาวพัชราภา พลเยียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๓

นางสาวมัญชุลิกา ช้อนกลาง ๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๔

นายรชต บุ่งทวย ๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๕

นางสาวรตนพร จิโน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๖

นายวัฒนา ขันทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๗

นางสาวศศิภา ภูถินโคก
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๘

นายสาริศ ปทุมดำรงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๓๙

นายอชิระ จันณรงค์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๐

นางสาวอภิญญา เนืองแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๑

นางสาวอารยา จันทร์สว่าง ๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๒

นางสาวกชกร แสงศาสตรา ๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๓

นายจักกฤษ มังมี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์แสนอาด ๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๕

นายชนกชนม์ นาคชุม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๖

นางสาวชนิดา พุทธรักษา ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๗

นางสาวชีพมาตา ท่าพิมาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๘

นายฌานัลย์ เหลืองสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๔๙

นางสาวณัฐณิชา เชิงหอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๐

นางสาวดลยา ยิมแย้ม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๑

นางสาวธนัชญา วโรนิธิภาส
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๒

นางสาวนภัสสร สีมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๓

นายนลธวัช ทองปรุง
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๔

นางสาวนัทธ์ชนัน ยงญาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๕

เด็กหญิงปณณพร สาตร์พรหม ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๖

นายปยะพัฒน์ ชมครุฑ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๗

นายพงศกร แสนสุขุม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๘ นางสาวพรรณนารายณ์

ภักดีจันทร์ ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๕๙

เด็กชายพิชาภพ ทิพย์คงคา ๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๐

นายพิพัฒน์ อนันตรทวีโชติ
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๑

นายพุฒิเศรษฐ์ โสภาวัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๒

นายภูธเนศ นารัมย์
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๓

เด็กหญิงรัญชณา สำลีขาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๔

นายวรฉัตร ศรีภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๕

นางสาววรปภา ชัยบัณฑิต ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๖
นางสาววรัญญาภรณ์

สืบศรีวิชัย
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๗

นางสาววลินพร จันทร์ใข ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๘

นางสาววิภาวี ภูวัด ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๖๙

นางสาววิลาสินี ปะทิ ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๐

เด็กหญิงวิไลรัตน์ นิยมสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๑

นายวิษณุ ยินดีพิมล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๒

นายวุฒิชัย พันขัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๓

นางสาวศิริกมล มอนศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๔

นายสหรัฐ ศรีผุดผ่อง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๕

นายสิทธิกรณ์ ถาวรนาน ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๖

นางสาวสิริมา ไชยรัมย์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๗

นายสุทธิภัทร บุญสนอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๘

นางสาวสุภชา เริมสันติกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๗๙

นางสาวสุภิญญา สังข์วรรณะ ๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๐

นางสาวหทัยทิพย์ ตังอุทัยเรือง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๑

นายอรรถพล เจริญลา
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๒

เด็กหญิงอลีนา สุดสวาท ๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๓

เด็กหญิงกนิษฐา รัตโนดม ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๔ เด็กหญิงกมลทรรศวรรณ

ศรเพชร
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๕

เด็กชายกฤตเมธ นิลสิงขรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๖

เด็กหญิงกฤติญา บุญทา ๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๗

เด็กหญิงกฤติยา สนธิรักษ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๘

เด็กชายกฤษณะ ศิรินัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๘๙

เด็กหญิงกัญญภัสส์ รัตนอิทธิภรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา ผานัด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๑

เด็กหญิงกุลนิภา นาแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๒

เด็กหญิงจรุวรรณ ยันไทสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๓

เด็กหญิงจารุพร อ่อนสำอางค์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๔

เด็กหญิงจุธารัตน์ อังดา

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๕

เด็กหญิงเจตสุภัค สมยูรทรัพย์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๖

เด็กชายชญานนท์ วงษาหล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๗

เด็กชายชนาธิป กาติวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๘

เด็กหญิงชลธิชา เบ็ญจมินทร์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๑๙๙

เด็กหญิงชลนิภา ศิริพจน์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๐

เด็กหญิงดลยรัตน์ พงษ์ฉาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๑

เด็กชายธนดล สังสีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ อุกฤษฏ์อัสดร ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๓

เด็กชายธนากร น้อยสอนเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๔

เด็กชายธัชกร วิจิตรศรีไพบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๕

เด็กชายธิติพันธุ์ สิงห์อุบล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๖
เด็กหญิงนภสวรรณ ทวนนวรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๗

เด็กหญิงบุญฐิสา อินทร์ปาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๘

เด็กหญิงปทิตตา ทองสุก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๐๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ เหล่าทอง ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๐

เด็กหญิงพนิดา ไตรโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๑

เด็กหญิงพรพรรณ วงษ์จำปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๒
เด็กหญิงพิญญานันท์

วงศ์เลิศโกมล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๓

เด็กหญิงแพรวา ย่อจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๔

เด็กหญิงฟาใส ฤทธิอินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๕

เด็กหญิงภัทรมน แสนคำภา
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๖

เด็กหญิงภัสญาดา วรนุช ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๗

เด็กชายภูดินันท์ ดำรงค์กูลสมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๘

เด็กชายภูษิต ฤทธิศิลป
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๑๙

เด็กชายเมธาวิน ไชยรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๐

เด็กหญิงเมธาวี วิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๑
เด็กหญิงรัญฐิมากรณ์

นิลสถิตย์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๒

เด็กชายเรียว อิโต้ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๓

เด็กหญิงวรวรรณ มากโฉม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๔

เด็กหญิงศรัณธร กุสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๕

เด็กหญิงศิรภัสสร มูลสม ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๖

เด็กหญิงศิริพร ธัญญะชมภู
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๗

เด็กชายศิริอนัน ทีวะพัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๘

เด็กชายศิวกร สังวรรณา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๒๙

เด็กหญิงศุภสุตา ฐานสันโดษ
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๐

เด็กหญิงสุนิศา พนมสวย
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุพิชญาย์ แสงวุธ ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุรัญญา กาญพินิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีดาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๔

เด็กชายอภิชาติ พรรณขาม ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๕

เด็กหญิงอริสา สลุงอยู่ ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๖

เด็กหญิงอัจฉราพร สร้อยนาค ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ประทุมทอง ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๘

เด็กหญิงจิดาภา หนองเฆ่ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๓๙
เด็กหญิงจิรัฐประภา

เบ้ามา ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๐

เด็กหญิงชญานิศ พันธุ์โท
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ศักดิดี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๒

เด็กหญิงชลดา ศรีสุทัศน์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๓

เด็กหญิงโชติกา สุวรรณทา
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๔

เด็กหญิงญาณาธิป รังสรรคลิขิต ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๕

เด็กหญิงณฐิกา เมฆอรุณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่ระหงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๗

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ชนมนัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๘

เด็กหญิงดีจริยา ภักดีชาติ
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๔๙

เด็กหญิงทองกวาว มะณีแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๐

เด็กชายทินวุฒิ บุญมาก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๑

เด็กหญิงนภสร สร้อยมาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๒

เด็กหญิงนวพรรษ ชูตระกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ มณฑล ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๔

เด็กหญิงปภาดา บุญนิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๕ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
อำพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๖

เด็กหญิงปวีณา สายบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๗
เด็กหญิงปาลภัสสร์ สุขบุญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๘

เด็กหญิงปยพร นิลสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๕๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ เตชนันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๐

เด็กชายพฤษภา เรืองอ่อน ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๑

เด็กหญิงพลอยงาม พรมมาก ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๒

เด็กหญิงพัชราภา ไชยสนาม ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๓
เด็กชายพัฒธนพงษ์ ทองรอด

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๔

เด็กหญิงพิมผกา พลอยกมล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๕

เด็กหญิงภัทรภร มีสม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๖

เด็กหญิงภัทรวดี เกษตรนิยม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๗

เด็กหญิงภัทรวลิน อินทมาลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๘

เด็กหญิงภาดา สมบูรณ์สุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๖๙

เด็กชายภูเพชร เกตุสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ตรงเหมือน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๑
เด็กหญิงมุฑิตาวรรณ

ผุยอุทธา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๒

เด็กชายยศพัทธ์ พิศงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๓

เด็กหญิงรุจิรา ทองประจง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรกมล อดุลยมนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๕

เด็กชายวรภพ อาราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๖

เด็กหญิงวรรณวิษา แก้ววรรณจักร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๗

เด็กหญิงวาสนา เผือกทองใบ
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๘

เด็กหญิงศศิตา ครำดี ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๗๙

เด็กหญิงศศิลดา โชติกเสถียร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๐
เด็กหญิงศิริประภา ทองเปยม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๑

เด็กชายศุภฤกษ์ แสงสุริวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๒

เด็กหญิงศุรดา รัตนบัญญัติ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๓

เด็กหญิงสุชานาถ ขำเกิด ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๔

เด็กหญิงสุปวีณ์ กันทะวงค์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุพิชญา ทนนศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๖

เด็กชายสุริยะ ประหา
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๗

เด็กหญิงอลิษา ถานอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๘

เด็กหญิงกัญชนก คำพัฒน์ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๘๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามบัว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร

เชียทอง ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๑

เด็กหญิงฉัตรตรา สุขผสาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๒

เด็กหญิงชนิสรา อาบสุวรรณ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๓

เด็กชายชยางกูร สุวรรณเพชร ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๔

เด็กหญิงชลิดา จันทร์สองดวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๕

เด็กชายชินวัตร โรจน์กิตติสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองนุช ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๗

เด็กหญิงฑาฐิณี อุ่นเจริญ ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๘
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา ธนารี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๒๙๙

เด็กหญิงทิวาพร บัวเกษ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๐

เด็กหญิงธัญพร กวางแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๑

เด็กหญิงธัญพร เลียงรุ่งโรจน์

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ปวงคำ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๓

เด็กหญิงนิศาชล อินมงคล ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๔

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนจิโรจน์กุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขาวโคกกรวด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วศรีทัศน์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สร้อยแก้ว ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ พรหมมิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๐๙

เด็กชายภัทรพล วิลัยพงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๐

เด็กชายภูมเรศ ปนดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๑

เด็กชายมณฑล ไกรศรีวรรธนะ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

ศรีปจฉิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๓

เด็กหญิงมีน -
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๔

เด็กหญิงรัตติกาล มูลคำสี
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๕

เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีบูรพา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๖

เด็กชายวรรณธัช สุวรรณรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๗ เด็กหญิงวรัญญาภรณ์
สุขชนะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๘

เด็กชายศรันท์ สีสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๑๙

เด็กหญิงศิวพร ธรรมาภิรมย์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ยืนมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๑

เด็กหญิงอรกัญญา ดวงวิเศษ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๒

เด็กหญิงอรณิชา ไชยพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๓

เด็กหญิงอัญชิสา คูณวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๔

เด็กหญิงอารยา พิกุลทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๕

เด็กชายอินทัช เดชชู
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๖

เด็กชายนันทพงศ์ เรืองกระโทก ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๗

เด็กหญิงจิตตา ชูเงิน ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๘

เด็กหญิงเนตรฤมล ชมบุญ ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๒๙

เด็กชายสิรดนัย สืบเพ็ง
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๐

เด็กชายกิตติพศ นาคเนาวทิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๑

เด็กชายเก่งกล้า เพ็งอุดม ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๒

เด็กชายเกริกพล สมทิพย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๓

เด็กชายเกษมสันต์ ปดสายะสัง ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๔

เด็กหญิงขวัญสิริ พวงแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๕

เด็กชายคมสันต์ นรัตน์กุล ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๖

เด็กชายจอมพล บางยิม

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๗

เด็กหญิงจีราพร รับเงิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๘

เด็กหญิงชนม์ชนก ศิลลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๓๙

เด็กชายชยพล โรจนะประดิษฐ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๐

เด็กชายชยุตพงษ์ แก้วกรำ
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๑

เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนพฤษภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๒

เด็กหญิงฐิติพร ไผ่พงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๓

เด็กหญิงณัฐพร อินทร์อ๊อด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ขำสะอาด
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๕

เด็กชายธีรยุทธ โตจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๖

เด็กหญิงนฤมล แซ่เบ๊ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๗

เด็กชายนารากรณ์ เหล่าอินทร์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๘

เด็กหญิงนิศาชล เพ็ชรมณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๔๙

เด็กหญิงเนตรดาว ค้าทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๐

เด็กชายปภังกร พูนดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๑

เด็กชายพนธกร แก้วนิยม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๒

เด็กชายพรรษา สว่างเถือน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๓

เด็กหญิงพฤกษา สารีนันท์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๔

เด็กชายพีรภัทร์ ภิญโญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๙ / ๙๘

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๕

เด็กชายภคพล ศรีเทียง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๖

เด็กชายโภคุณ อยู่ผาสุข ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๗

เด็กชายมงคลชัย เกตุไสว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๘

เด็กชายเมธัส อนันตศิริ ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๕๙

เด็กชายราเมศวร์ หวังมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๐

เด็กชายรุ่งธรรม ดำนาน
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๑

เด็กชายวิชัย ชมพู
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๒

เด็กชายวีรภัทร โรจนะประดิษฐ์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ พิบูลย์ศิลป ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๔

เด็กชายศิวกร ทองแจ่ม ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๕

เด็กชายศุภวัฒน์ พูนดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๖
เด็กชายเศรษฐพงษ์ สถานนท์ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๗

เด็กชายสิทธิพร สีนาค ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๘

เด็กหญิงสิริภัทร ขำสะอาด
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๖๙

เด็กชายสืบพงษ์ หาทรัพย์ครอง ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา เปรมสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๒

เด็กชายอนุกูล ประสงค์ผล ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๓

เด็กหญิงอนุธิดา พูนดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๔

เด็กชายอภิชาติ เด่นพล ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๕

เด็กหญิงอริยา แซ่อึง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๖

เด็กหญิงอัมพร ดวงบุบผา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๗

เด็กชายอัศราวุฒิ ยามวัน ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสา ๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีสมกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขยันดี ๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๑

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์อินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๒

เด็กหญิงพรพิมล กลินมณี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๓

เด็กชายกระต่าย มังกร ๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชินศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สายหยุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๖

เด็กชายวรากร บูชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๗

เด็กหญิงฐิติวรรณ วาสนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๘

เด็กชายธาราดล ชืนนอก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๘๙

นายธนากร โคตินุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๐

นายธนารักษ์ ไก่แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๑

นางสาวบุษยมาส นกน้อย ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๒

เด็กหญิงวัทนวิภา นาข้าวต้ม ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๓

เด็กหญิงกันติศา แคฝอย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๔

เด็กชายคมสัน แก้วเหลียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๕

นางสาวจตุพร มันอำ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ จงปลูกกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๗

เด็กหญิงสุธาสินี งามขำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๘

เด็กหญิงกนกพร ประกอบกสิการ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๓๙๙

เด็กชายจุลเทพ ดอกบัว ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๐

เด็กหญิงบัวคำ ตอนะ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๑

เด็กหญิงบัวเงิน ตอนะ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๒

เด็กหญิงรุ้งระวี ปาละกวงค์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๓

เด็กหญิงวรัญญา ยินไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๔

เด็กชายสัตยา สุขประเสริฐ
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๕

เด็กหญิงสุชานรี สาทวงษ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา นุ่มบุรี
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ใบม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๘

เด็กหญิงกุลพัชร แก่นโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๐๙

เด็กหญิงญาณสิริ ไทรงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศิริสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๑
เด็กหญิงดาราวรรณ สำรวมจิต ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พูลเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๓

เด็กหญิงบัวชมพู ยังเพ็ง
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๔

เด็กหญิงปภากมล สุ่นจันทร์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๕

เด็กหญิงพินรดา แซ่ม้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๖

เด็กหญิงราตรี มะลิวรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๗

เด็กชายอัครเดช ชูกลินหอม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๘

เด็กหญิงไอรดา โสภาพรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๑๙

นายประกาศิต เครือแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๐

นางสาวอรจิรา ตรีจันทร์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๑

นายจิรวัฒน์ ไชยชมภู
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๒

นางสาวอารียา นายอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๓

นางสาวจิรัฏฏ์ ทับทิม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๔

นางสาวจิราพร แก้วประทุม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๕
นางสาวชวัลลักษณ์ สายมา ๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๖

นางสาวนริศรา นาชัยเพชร ๒๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๗

นางสาววรกมล โนเรียง
๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๘

นางสาวสุทธิดา แซ่ปง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๒๙

นางสาวพัชรา แลงล้อม ๐๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๐

นางสาวชลธิชา บุญประเทือง ๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๑

นางสาววรรณพร โทบุดดี
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๒

นางสาวสุภัสสร พึงพรหม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๓

นายอภิลักษณ์ กิจประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๔

นางสาวณัฐพร ปรีโยชน์ชัยสาร ๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๕

นางสาวปรัชญา คุ้มทรัพย์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๖

นางสาวฤทัยชนก ไคขุนทด
๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๗

นางสาวนริศรา นิดพะเนาว์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๘

นายธีรนัย โคตะมะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๓๙

นางสาวนันทิชา จูด้วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๐

นางสาวมณฑิตา บัวเสียน ๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๑

นางสาวอนินทิรา บุญไทย ๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๒

นางสาวโศภิตา อินทร์กลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๓

นางสาวปณิดา สะสม ๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๔
นางสาวกัญญารัตน์ พิพิธ ๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๕

นางสาวชรินรัตน์ กรกนก ๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๖

นางสาวนฤภร คำเผือน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๗

นายคุณากร คล้ายแพร ๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๘

นางสาวนภาพร เซ็งเพรียว ๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๔๙

นางสาววันเพ็ญ อินทร์ประยูร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๐

นายขวัญทิพย์ ขวัญทิพย์ธนาสาร ๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๑

นายณัฐกิตติ

์

นามบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๒

นางสาวประภาพร ลาแสง ๐๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๓

นางสาวศจีวรรณ ละมูลมอญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๔

นายจอมพล โสภณสิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๕

นายธิติศักดิ

์

บุตรชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๖

นายบุญญาฤทธิ

์

แตงเทศ ๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๗

นางสาวรุ่งทิวา ตุ่นต้น ๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๘

นางสาวจิรนันท์ จันทร์ประทัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๕๙

นางสาวณัฐกานต์ ศรีทะโชติ ๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๐

นางสาวนาตญา พุ่มโพธิทอง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๑

นางสาวสาลินี มิคร้าม
๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๒ นางสาวอุษณีญาภรณ์
สุขอินโท

๑๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๓

นางสาวนาฏรัชดา หินอัคคีเดช ๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๔

นางสาวเอราวัณ ภูกะบิล
๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๕

นายชยณัฐ ชัยมานิตย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๖

นางสาววิภาดา ไชยปญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๗

นางสาวศศิกานต์ ขำแจ่ม
๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๘

นายสุพัฒนพร ศรีมันตะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๖๙

นางสาวจุฑามาศ โยปทุม ๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๐

นางสาวศรินทิพย์ อินคำ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๑

นางสาวสุภชา แจ้งจิตร์
๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๒

นายภูชิชย์ ใหม่คามิ
๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๓

นางสาวอุบลวรรณ มันศักดิ

่ ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๔

นางสาวชลธิชา ม่วงมังมี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๕

นางสาวลลิลศิริ นาโสก
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๖

นางสาวทัศนีย์ กล่อมบาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๗

นางสาวหฤทัย ทองค้าไม้
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๘

นางสาวกรกนก สนิทวงศ์ ณ อยุธา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๗๙

นายมินธดา เอือนไธสง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๐

นางสาวธยานี โสมรักษ์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๑

นางสาววนิดา ตระกลูไพบูลย์กิจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๒

นางสาวมุทิตา เทียมแพง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๓

นายอานุภาพ พันธมีโชติวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๔

นางสาววราภรณ์ ช้อยผาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๕

นางสาวสโรชา สุขสงวน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๖

นางสาวอริษา เย็นทรวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๗

นายฌานิช กรองมะเริง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๘

นางสาวเกศริน พือสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๘๙

นางสาวสไบทิพย์ คำสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๐

นางสาวพิยดา ห้าวหาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๑
นางสาวณัฐกฤษตา จันณรงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๒

นางสาวสุภาพร สิงห์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๓

นายปญญา สุพินนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๔
นางสาวกมลลักษณ์ ถินพายัพ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๕

นางสาวกิติมา สุวรรณ ๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๖

นางสาวเมษา วิจิตขะจี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๗

นางสาวเกษกนก นวลศิริ ๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๘

นางสาวกนกพร วงษ์คำหาร
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๔๙๙

นางสาวธีรนาถ คำพูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๐

นายชูศักดิ

์

แก้วเมตตา
๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๑

นางสาวเกษศิณี แคนลาด
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๒
นางสาวภัทราภรณ์ เนียมเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๓

นายภัคพล ชูสุทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๔

นายประพันธ์ สุทธิประภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๕

นายศิริมงคล ดีประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๖

นางสาวกัญญาภัค ลือสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๗

นายทรงพล มงคลแก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๘

นายปฐวีกานต์ มาศวิจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๐๙

นายพสิษฐ์ แก้วชิงดวง ๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๐

นางสาวกมลชนก มินิพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๑

นางสาวชลธิชา แก้วรัตน์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๒

นางสาวชลธิดา มะลิขจร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๓

นางสาวณิชมน บุญมาก
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๔

นางสาวลลิตภัทร ศาสตราวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๕

นางสาวฝนทิพย์ แก้วมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๖

นางสาวกุสุมา บุดดีหงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๗

นายจิรายุ แจ้งดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๘

นางสาววรรณพร สงเคราะห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๑๙

นางสาวรัตน์ติการ์ ไพรสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๐

นางสาวสุรัสวดี ปานนุ่น
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๑

นางสาวกันยารัตน์ ภูกองเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๒

นางสาววรรณิษา ใจศิลป
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๓

นางสาวสุพรรษา สุกงาม ๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๔

นายสหรัฐ ชวะพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๕

นายธนา สอดแจ่ม ๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๖

นางสาวนิรมล ฝกจันทร์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๗

นายเกือกูล

้

เดชพ่วง ๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๘

นางสาวปรียฉัตร สุขแจ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๒๙

นางสาววรรณวิภา ชาดีกรณ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๐

นายฉัตรดนัย อุทาวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๑

นางสาวอลิษา ยิมแฉ่ง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๒

นางสาวภัทรานิษฐ์ ไมตรีจิตต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๓
นางสาวธัญญลักษณ์

เรืองศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๔

นางสาวณัฐธิดา จันทร์คง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๕

นางสาวอิศราภรณ์ คล้ายช่องลม ๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๖

นางสาวทิพวรรณ ลำนาค
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๗

นายณัฐวุฒิ รืนอายุ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๘
นางสาวสุกัญญามณี

วาปโท
๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๓๙

นางสาวนิลรัตน์ อิมเจริญ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๐

นายทักษิน โพธิวพิศ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๑

นายจารุพัฒน์ สำแดง
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๒

นางสาวมนศิกานต์ สิงโต
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๓

นางสาวปวันรัตน์ พูลแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๔

นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๕

นางสาวอารียาพร ประเสริฐศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๖

นางสาวณัฐณิชา แสนสุภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๗

นายเกริกชัย ใจเทียง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๘

นางสาวศุภานัน มิงมิตร

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๔๙

นางสาวอาริสา ธงอาษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๐

นายขจรสักดิ

์

สุยะวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๑

นายจักรพรรดิ จิตต์สะอาด
๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๒

นายฐิติพงศ์ แก้วไทรสุ่น ๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๓

นายนิติพงศ์ ไผ่งาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๔

นายภูเบศ แสงจันทร์อ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๕

นางสาวกาญจนา ทัพหนุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๖

นางสาวณัฐธิดา ศรีนาราง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๗

นางสาวนัฐพร ปวงขจร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๘

นางสาวปวีณ์พร คงสุข
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๕๙

นางสาวปยธิดา ศรีบุญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๐

นางสาวอักษราภัค บุญมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๑

นายปยพล ทองรอด
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๒

นางสาวนำเพรช ดวงจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๓

นางสาวกมลวรรณ บัวทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๔

นางสาวครองขวัญ เสือพลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๕

นางสาวญาดาฐิตา นครจิตต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๖

นายณิพัฒนชัย เทพคำดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๗

นางสาวอรัญญา ชีโสตร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๘

นางสาวสไบทอง แสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๖๙

นางสาวประภัสสร แสงนำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๐

นายปราโมทย์ วิสัยเพียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๑

นายพงศภัค สาโพนทัน ๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๒

นางสาวธัญทิพย์ พรมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๓

นางสาววศินี ไม้หอม ๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๔

นางสาวศิลปศุภา เจริญลาภ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๕

นายธิติกร สุทธิภาศิลป ๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๖ นางสาวกรองกาญจน์
พุ่มมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๗

นายณัฐภัทร เวชวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๘

นายสิทธิโชค เยียมญาติ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๗๙

นายธีรธร สีระการ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๐

นางสาวพิมผกา ศรีชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๑

นางสาวทธิดา พวงประดับ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๒

นายธนา เสือเดช
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๓

นางสาวกุสุมากร แตงเกิด
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๔

นางสาวจันจิรา ใจเก่งดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๕
นางสาวธีรญาภรณ์ กิตติกุล ๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๖

นายสาโรจน์ นิตราทอง ๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๗

นางสาวปริฉัตร วงษ์สำเภา ๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๘

นางสาวกฤษณา นุ่นดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๘๙

นางสาวธิติศิริ วันโย ๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๐

นางสาวมัทนา วิภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๑

นายเฉลิมศักดิ

์

สิริทรัพย์ฉายา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๒

นายณัฐพงศ์ เคยทำ ๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๓

นางสาวจีรนันท์ คุ้มสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๔

นางสาวณัฏฐธิดา สีรือแสง ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๕

นางสาวณัฐนรี นิทิเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๖

นางสาวโสริญา ถนอมสุข
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๗

นางสาวอังค์วรา สังคะวัตร ๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๘

นายธีรภัทร สังข์เผือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๕๙๙

นางสาววรรณิสา เพิมผล

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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เลขที

่

ชือ
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๐

นางสาวอภิรดี สีเสนา
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๑

นางสาวจินตนา สุขจิตต์ ๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๒
นางสาวกัญญารักษ์ เหมือนทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๓

นายกฤษณะ ฮวดศรี ๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๔

นายนิติพงศ์ แก้วกาหลง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๕

นางสาวกัลยา ศรีมงคล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๖

นางสาวกิรติกร แพงกัลยา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๗

นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญกลำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๘

นางสาวภัทรนิษฐ์ หาญวารี ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๐๙

นางสาวลลิตา ทิมะตะ
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๐

นายธนกร ทุบบาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๑

นางสาวนฤภสรณ์ เกริกดุ๊

๊

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๒

นางสาวพัทธนันท์ นาคเขียว ๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๓

นางสาวนำทิพย์ คิดดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๔

นางสาวชลลดา ไชยหนองแปน ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๕

นายกรวิชญ์ จันทร์ดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๖

นางสาวศศิธร จูเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๗
นางสาวประทานพร

อ้อชัยภูมิ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๘

นางสาวสุภาพร ม่วงรอดภัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๑๙

นางสาวสโรชา มีนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๐

นางสาวพิมพ์ชนก ดาวตรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๑

นางสาวณัฐชยาย์ จันทร์รวม ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๒

นางสาวณัฐญา เนตรสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๓

นางสาวปริณดา พันธุ์เมือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๔

นายณัฐวุติ สามโคก
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๕

นายนนทวัฒน์ คำเพ็ญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๖

นางสาวพัทธวรรณ วันทาพรม ๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๗

นางสาวชญานี จันทร์แก้ว ๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๘

นางสาวไพลิน ภาชุมโสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๒๙

นางสาวทิพกฤตา ถาดทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๐

นางสาวจุฑาทิพย์ แข็งเกล้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๑

นายปกรณ์เกียรติ ม่วงใย ๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๒

นางสาวรัตนาภรณ์ จูหลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๓

นางสาวภรณ์อุมา คำมา
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๔

นางสาวพิมลรัตน์ เพ็ชรกร่อง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๕

นายฐานันดร วรรณเกตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๖

นางสาวพิมณลัคน์ ภัคพงศภัทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๗

นายพิสุทธิ

์

ภูสีดิน ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๘

นางสาวมณธิชา ศรีจันทร์หอม ๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๓๙

นางสาวณัฎฐธิดา ขวัญสงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๐

นางสาวศิริลักษณ์ ไพรนางกูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๑

นายศิวกร สนธิวา ๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๒

นางสาวพัชราภรณ์ ต้นอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๓

นางสาวณัฐธิชา สอนบุญตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๔
นางสาวฟาประทาน

เทียมราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๕

นางสาวจารุมน สุขสุวานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๖

นายธนกฤต มหายศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๗

นางสาวอารีดา หทัยสุขชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๘

นางสาวอรวรรณ ทองเขียว ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๔๙

นายอิทธิศักดิ

์

วงค์สุพรรณ ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๐

นางสาวอารีย์พร กองพิมาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๑

นางสาวเกษมณี อรรคสาร ๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๒

นายอัมรินทร์ โพธิวพิศ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๓

นายธิตินันท์ ทองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๔

นายพศิน ไชยทอง
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๕

นายศิรินทร์ ทองนิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๖

เด็กหญิงชมภูนุช อำอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วโคจร
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๘

เด็กหญิงนราลัย นพศรี ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๕๙

เด็กหญิงปณิตา ริโยธา ๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๐

เด็กหญิงมานิตา แก้วศรีงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ดอกคำ ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๒

เด็กชายธนพัฒน์ ปดภยันต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๓

เด็กชายภูวนันต์ นิยมกูล ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๔

เด็กหญิงชลิดา รัตนเกียรติโกศล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ เวียงสีมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๖
เด็กหญิงกัลยกฤษณ์

ทองนพรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๗

เด็กชายกนกพล คล้ายทอง ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๘

เด็กชายวิมลสิริ คงชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๐

เด็กชายเทพทัติ ริมสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๑

เด็กหญิงกัลยา เพชรสุก
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๒

เด็กหญิงIณัฐณิชา เสือโหง ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๓
เด็กหญิงทิพยสุคนธ์ พันธ์แดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทร์สว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๕

เด็กหญิงวรัญญา สุขต่าย
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๖

เด็กหญิงวีร์สุดา จันทร์ลอย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๗

เด็กหญิงศิริวิมล เนียมแก้ว
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๘

นางสาวอาริตา เกล้ากลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๗๙

เด็กหญิงอารียา หทัยสุขชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๐

เด็กหญิงกุลยา มูลเมือง
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๑

เด็กหญิงนันทิชา บ่อโทนคำ ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร พิศลยบุตร ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๓

เด็กหญิงกัลยา แก้วดอนเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๔

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ คุ้มสอาด ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๕

เด็กหญิงจิราพร สุริยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๖

เด็กหญิงณัฐกมล เสริฐพรรนึก ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สาร ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๘

เด็กหญิงธิญาภรณ์ เเสนเขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๘๙

เด็กหญิงบุษรา สายเพชรแสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๐

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ชมชืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีหาโคตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๒

เด็กหญิงสโรชา แก้วโผงเผง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๓

เด็กหญิงอารียา อินทร์สวาท
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๔

เด็กหญิงภาณินี เพ็ญพรเกษม ๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๕
เด็กชายเดชาบดินทร์

ไคขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ สำเนียง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา

ทองน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โอเสือ
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๖๙๙

เด็กหญิงสุชานาฎ กะนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๐

เด็กหญิงโสรฏา บริบูรณ์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๑

เด็กหญิงวรกัญญา มีเฉย ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๒

เด็กหญิงสุทธิศิลา

์

รุ่งเเจ้ง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๓

เด็กหญิงวิกัญดา ขวัญเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๔

เด็กชายพุทธมนต์ คีรีวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๕

นายภาสกร พฤกษ์ตระการ ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๖

เด็กหญิงเรราไร สาททอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๗

นางสาวสุพินดา ครามเขียว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๘

เด็กชายบัลลพ อำระนันท์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๐๙

เด็กชายภราดร วังคีรี ๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๐

เด็กหญิงกฤษติญา สว่างทิตย์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๒

เด็กหญิงกัลยาณี สุวรรณรัตน์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุตรวัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๔

เด็กหญิงกิงดาว

่

ดงพระจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฉ่าแดง ๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๖

เด็กหญิงนิศาชล คงดิษ ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๗

เด็กหญิงพรพิไล วิชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๘
เด็กหญิงพุทธวรรณ ลาธิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๑๙

เด็กหญิงสิริวรรณ แย้มบู่ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา สร้อยระย้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์

แถบทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๒

เด็กชายอัยการ พุกสุวรรณ์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ไกรทองสุข ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๔

เด็กหญิงฑิมพิกา ธิติชัยไพรเลิศ ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๕

เด็กหญิงทิวาพร จันทวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๖

เด็กหญิงนิรัชพร เอียมมา

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ

กองแก้ว ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๘

เด็กหญิงพรชิตา ปนทอง
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๒๙

เด็กหญิงพรศิริ ลือหาร ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๐

เด็กหญิงภูษิตา ขามโชคชัย ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๑

เด็กหญิงวีรสุดา ผลทิพย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๒

เด็กหญิงศลิษา สาริมา ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๓

เด็กหญิงสุพัสสร จรรยายงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๔

เด็กหญิงอภิญญา สุพินนา
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ชนะผล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๖

เด็กหญิงปริยากร แตงแจ้ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๗

เด็กหญิงปาริชาด อาจด่อน ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๘

เด็กหญิงพรพรรณ จูประไพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๓๙
เด็กหญิงพรรณนิพา มุ่งผลกลาง ๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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เลขที

่
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ พรมมาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ บัวจะมะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณโชติ ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๓

เด็กหญิงกนกพร มงคุณ ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วงาม ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช ไชยภา ๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๖

เด็กหญิงนาวรรณ ยีกัว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา อัศวภูมิ ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๘

เด็กหญิงวิชชุดา โพธิแสง

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๔๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขาวผ่อง ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๐

เด็กหญิงณัชนันท์ คุ้มแก้ว ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๑

เด็กชายนนทกร วงค์ชัย ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๒

เด็กหญิงลลิตา เตชะปญจทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๓

นางสาวชลธิชา ทิพย์เนตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๔

เด็กหญิงวีรดา ศรีลินลี ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๕

เด็กหญิงชุติมณทน์ สองอุทธา
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๖

เด็กชายจิรายุส บุญญานันท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๗

เด็กชายธนกฤต เครือแสง
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๘

เด็กชายอภิญญา เพขรเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๕๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร จักร์ปา ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๐

เด็กหญิงณัฐมน ขันทองดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๑

เด็กชายณัฐพนธ์ เผ่าเนตร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองชิต ๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๓

เด็กหญิงแก้วตา ทองปรอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๔

เด็กหญิงมีนรวี รัตนปรีชาชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๕
เด็กหญิงพิมพินิตสา แผ่นทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๖

เด็กชายชนาธิป จำปางาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๗

เด็กชายพงศ์ภาวี พวงงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์กรด ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๖๙

เด็กหญิงณัชชา ปานรุ่ง ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๐

เด็กหญิงชลนิชา ปนัดเศรณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๑ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ศรีเตชะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ ธิวะโต
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เสน่หา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คงกะพันธ์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ์ จันทะนาข่า ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๖

เด็กชายฉัตรชัย ขำคม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จิตพล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๘

เด็กหญิงวรัญญา เปรมรัศมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๗๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เอียมเทียง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ คะเนนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๑

เด็กหญิงศิรประภา คะเนนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๒

เด็กหญิงชมทิศา พิมพ์เพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๓

เด็กชายชาคริต กรเกษม ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๔

เด็กชายวัชริศ ภู่เกลียง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๕

เด็กชายศุภลักษณ์ จำปาศรี ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๖

เด็กหญิงนภาวีร์ พรประภา ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๗

เด็กหญิงนิชาภา แววสีงาม ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๘

เด็กหญิงนิภาพร ข้องอาสา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๘๙

เด็กหญิงพัสวี พิลัยพงษ์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๐

เด็กชายทีฆทัศน์ นุเสน ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๑

เด็กหญิงสโรชา รุจิฉาย ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๒

เด็กหญิงโยษิตา กิจประเสริฐ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๓

เด็กหญิงชลลดา หวานฉำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๔

เด็กหญิงจินดาพร กลิงนาราง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สีสด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๖

เด็กหญิงวณิชา กานันท์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๗

เด็กชายฐาปนีย์ อิงเบ้
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๘

เด็กชายภูมิภัช แตงเผือก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๗๙๙

เด็กหญิงจีรวรรณ ชูวงค์วุฒิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๐

เด็กหญิงนิตติยา ดามะนาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๑

เด็กหญิงพรนัชชา โสภาพันธ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๒

เด็กหญิงพรีมลดา วีระถานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๓

เด็กหญิงภควดี อำนาจนิมิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๔

เด็กหญิงภาวินี แซ่อึง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๕

เด็กหญิงศศิธร สลุงสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๖

เด็กหญิงไหมแก้ว สุทธิประภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๗

เด็กชายภัทรภณ ติภิ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๘

เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์แก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๐๙

เด็กหญิงพลิตา แซ่ตัง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๐

เด็กชายภูบดินทร์ พวงเพชร ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๑

เด็กชายคุณากร ทานุเมาะ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๒

เด็กชายชนะพันธ์ ทิพย์ชัชวาลกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๓

เด็กหญิงสิริยากร สุขใสดี ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๔

เด็กชายธีธัช ธีระจารุวรรณ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ กลับอยู่ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๖

เด็กชายสยามรัฐ แก้วสามดวง ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสียงใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๘

เด็กชายศุภลักษณ์ ปานเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๑๙

เด็กหญิงณิชารย์ ดึสุวรรณ
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๐

เด็กหญิงชมภูนุท อิมศิลป

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๑

เด็กหญิงนันธพร แสนประเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๒

เด็กหญิงพัชรพร แววนิล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ คงประกอบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๔

เด็กหญิงผกามาศ ลิมเบญจทรัพย์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๕

เด็กหญิงอังศุมาลี พิมเสนาะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา ฉิมชาวนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๗

เด็กหญิงฉันทิกา ภูพันนา
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๘

เด็กหญิงภัคนันท์ วงศ์กวน ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๒๙

เด็กหญิงมุกมณี แสงหงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๐

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ชืนเย็น

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๑

เด็กหญิงศิริพร ศาระสาลิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ พรมพินิช
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๓

เด็กหญิงโสภิตธิดา ธนาวุฒิวัฒน์
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๔

เด็กหญิงอาภัสรา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๕

เด็กหญิงธีรารัตน์ โคตรสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๖

เด็กชายวัชรพล ระนาดเสนาะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๗

เด็กชายศิลาชัย จันทร์รักษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๘

เด็กชายสุมิตร พรมณี ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๓๙

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ จุลศาสตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๐

เด็กหญิงธิดาพร สร้อยลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๑

เด็กหญิงนิสา ฝกจันทร์
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ พวงผะกา
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๓
เด็กหญิงเยาวมาลย์ สาพิทักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๔

เด็กหญิงวริษฐา บาทบำรุง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๓ / ๙๘

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๕

เด็กหญิงสุนิสา จรรยา
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๖
เด็กหญิงสุภัคครินทร์

แสงนำ ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เเสดง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ ภูฆัง ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร พาครุฑ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๐

เด็กหญิงฐิตาภา ม่วงมณี ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๑

เด็กหญิงฐิติพร เรียนงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สินเจริญ
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๓

เด็กหญิงนำฝน โพธิมะณี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๔

เด็กหญิงปทมา สนธิสุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๕

เด็กหญิงพัชริศา ปนพา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๖

เด็กหญิงวรนุช สมรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีประทุม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๘

เด็กหญิงสุธาสินี พรมชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๕๙

เด็กชายพิสุทธิ

์

แสงเซ้ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๐

เด็กชายอาทิตย์ พลายงาม
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๑

เด็กหญิงรัชนันทน์ ศรีนงนุช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๒

เด็กหญิงวศินี โบราณมูล
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา เฉิดไธสง ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๔

เด็กหญิงสิริศจี แสนสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๕

เด็กหญิงวิรัชญา แก้วโต
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๖

เด็กชายพัชรพล ถ้วยทอง ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๗

เด็กหญิงกัญชพร หมายงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา อิมอุดมวงค์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๖๙

เด็กหญิงผกามาศ แช่มช้อย ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๐

เด็กชายโอรส นิลทับ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๑

เด็กหญิงไอริณ ดวงจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๒

เด็กหญิงยุวดี โนนศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๓

เด็กหญิงสุทธภา แสงศรี ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๔

เด็กชายภูมิระพี ตำหนิงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๕

เด็กชายปริยกร ศรีสวีสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ แตงเผือก

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๗
เด็กหญิงทิพย์วรรณ แก้วสะอาด

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๘
เด็กหญิงปยะวรรณ ดีโท่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๗๙

เด็กหญิงวริศรา ณัฐวุฒิเรืองกิตต์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๔ / ๙๘

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๐
เด็กหญิงศุภสราพร ทวยมาศ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๑

เด็กหญิงอภิชญา บุญทัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๒

เด็กชายกฤติพงศ์ บัวติบ

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ เดชนะ
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๔

เด็กหญิงกุลนันท์ นิมเดช

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเพียงจันทร์
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๖

เด็กหญิงธนนันท์ ทุบบาง
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อรชร ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๘

เด็กหญิงรพีพร นิมอนงค์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๘๙

เด็กหญิงสุทธาศินี เกาะเรียนไชย ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๐

เด็กหญิงอรพิมล ปกษีเลิศ
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๑

เด็กหญิงอาริสา กูโน ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๒

เด็กหญิงลลิตา สนิทนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๓

เด็กหญิงอาภัสรา แซ่ล้อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๔

เด็กหญิงกชพร แสนใหม่ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เสือลาย ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๖

เด็กหญิงปณิดา คงบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๗
เด็กหญิงประภาพิช คงบุรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๘

เด็กชายณวรากุล สีทับทิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๘๙๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ กุลสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๐

เด็กชายสรวิทย์ เศิกศิริ
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๑

เด็กหญิงวรารักษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๒

เด็กหญิงณัฐนิภา ชัยมัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๓

เด็กหญิงอาทิติยา ตาสา ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๔

เด็กชายวุฒิชัย ทับทอง ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๕

เด็กชายธาดา ศิริ ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๖
เด็กหญิงประภัสสร รังกลาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๗

เด็กชายไกรสร อินทร์เล็ก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๘

เด็กชายอโนทัย เพ็ชรเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๐๙
เด็กหญิงธมนวรรณ สำอาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๐

เด็กชายภูริภัทร ภูคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๑

เด็กหญิงชัญญานุช ขัดแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๒

เด็กหญิงกรวลัย องอาจ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชานอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดาวสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  
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ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๕

เด็กหญิงจินตนา มันกลิน

่ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๖

เด็กชายชัยภัทร สอนศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐพัชร์ ชมบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๘

เด็กชายธนพงศ์ รักษาศิลป
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๑๙

เด็กหญิงธนพร พาลีศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๐

เด็กหญิงธิติมา แตงผึง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๑

เด็กชายนพกร ปนสมุทร
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๒

เด็กชายนพดร เฉลิมสุข ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส อยู่เย็น
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๔

เด็กชายปรเมศ สีลาพล ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๕

เด็กหญิงปราริชาด คงสิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๖

เด็กหญิงเปยรินทร์ คำกลัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ จุดจองศิล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ สุดสงวน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๒๙

เด็กชายภัคธร โสภณพิสิฐ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๐

เด็กชายภูริชา ศรีวิชา ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๑

เด็กชายวรโชติ กลินขจร

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๒

เด็กชายวังทอง เวียงอินทร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๓

เด็กชายศตวรรษ พรไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๔

เด็กชายศุภณัฐ สอาดรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๕

เด็กชายศุภณัฐ หลวงสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา สระบัว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๗

เด็กหญิงสุภาวินี สุดแสง
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๘
เด็กชายกาจบัณฑิต พลสินพยัคฆ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๓๙

เด็กหญิงกาญสุดา อ่วมน้อย ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ เนตร์พรมราช ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๑

เด็กชายจิระวัฒน์ สาครินทร์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๒

เด็กหญิงเจนิสตา แม้นทอง ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๓

เด็กชายฐตินนท์ ยงเยียงพันธ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา กงแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๕

เด็กหญิงดนยา คลังทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๖

เด็กหญิงถิรพร อ่อนกร ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๗

เด็กหญิงปทุมมาศ ดำดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ต้นดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๔๙

เด็กหญิงพรปยะ ต้นดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๖ / ๙๘

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๐

เด็กชายมโนเพชร ไพรัตน์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๑

เด็กหญิงมัญฑิตา แย้มใส ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๒

เด็กหญิงวรนุช รุ่งแจ้ง ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๓

เด็กหญิงวรรณิษา สับสน ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๔

เด็กหญิงสาริน กล่อมเกลียง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๕

เด็กหญิงสิรินทร์ยา พาสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๖

เด็กชายอดิเทพ ขอพืชกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๗

เด็กหญิงอนันญา พรรษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๘

เด็กชายเอกดนัย ทองย้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๕๙

เด็กหญิงกฤติยาณี ผอบสวรรค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๐
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ดาวสุข ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๑

เด็กชายเจษฎากร อุ้มญาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๓

เด็กหญิงนันทวัน อ่อนสะเดา ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๔

เด็กหญิงบุญสิตา ทองหล่อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๕

เด็กหญิงบุณยานุช มากโม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๖

เด็กชายรัชภูมิ ต้นดี ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ ชาลีนิวัตร ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๘

เด็กหญิงวิรดา ประเสริฐสุข
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๖๙

เด็กหญิงสรนันท์ มิงขวัญ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๐ เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์

ชมบุญ ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำอาจ ๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๒

นายณัฐพล แยบกสิกิจ
๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๓

เด็กหญิงธนภรณ์ วงศ์วาร ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๔

นางสาวธวัลรัตน์ เกียรติวิชัยงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๕

นางสาวนพเก้า เมืองพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรืองปะคำ ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๗

นายเล็ก -
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๘

นายสราวุธ แสนแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๗๙

นายสิริวัฒน์ สิงห์สู่
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๐

นายสุทธิพงศ์ วิริยะผล
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๑

เด็กหญิงสุวีรยา ดวงสว่าง ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๒

เด็กหญิงหรรษธร เดชใด ๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๓

นางสาวอาทิตญา บุญประดับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๔

เด็กหญิงกนกกร พลอยเจ๊ก ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๕

เด็กชายไกรสร ศรีสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีสุวรรณ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๗

เด็กหญิงจริยา กริมใจ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๘

เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญส่ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๘๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

กลินเกษร

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๐

เด็กชายฐาปกรณ์ เดชใด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๑

เด็กชายณัฎฐภัทร์ อภิโชติจิรธัญญ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๒

เด็กชายณัฐพนธ์ พงษ์พรรณา ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๓

เด็กชายธนภัทร พรมพินิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๔

เด็กชายธีรภัทร ทองตำลึง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๕

เด็กหญิงบุณยานุช อินทรกำแหง ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๖

เด็กชายปฏิภาณ เกราะแก้ว ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๗

เด็กหญิงประณิตา โมทาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๘

เด็กหญิงไปรยา ปุยฝาย ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๑๙๙๙

เด็กหญิงผโลทัย เรืองสอาด ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๐
เด็กหญิงพรนิภา จักปน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ภา ทิพย์ไสยาสน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๒

เด็กหญิงลลิตา อาทร
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๓

เด็กชายวธัญู วะนา ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๔

เด็กชายศุภฌา จุดใหญ่
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เสียงลอย ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๖

เด็กหญิงอทิตยา พึงความสุข

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๗

เด็กหญิงอภัสรา สิทธิการ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๘

เด็กหญิงอรวรรณ รวมพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๐๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพิมพูล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๐

เด็กหญิงไอยดา เกิดโภคา ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๑

เด็กหญิงจันทมณี อารักคิด
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๒

เด็กชายธนากร ดิษผล
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๓

เด็กชายปยะ นาคาแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๔

เด็กชายปยะพล ทองกำจาย ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๕

เด็กชายมงคล ภาวงค์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๖

เด็กหญิงรัตติยา จุใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็ชรงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๘

เด็กชายวรเมธ วงค์สุปไทย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๑๙

เด็กหญิงวริศรา พิมล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๐

เด็กหญิงวริสรา ดีบุดดี ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๑

เด็กชายวิวัฒน์ ฤกษ์นาวี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๒

เด็กชายวีรวุฒิ สุขสุยุติ ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๓

เด็กชายสุรพงศ์ รักประสงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๔

นายสุรศักดิ

์

สมหวัง ๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๕

นางสาวอริสรา อารักคิด
๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๖

เด็กหญิงฐิติยา ศรีตองอ่อน
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคร้าม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๘

เด็กหญิงวันวิสา โสวนปรีชา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๒๙

เด็กหญิงบัวพิณ อกอุ่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๐

เด็กชายภัทรธร ขำวร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๑

เด็กชายภูมิทัศน์ เอกเอียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๒

เด็กชายวิวัฒน์ กิตติธาดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๓

นางสาวชนาพร จาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๔

นางสาวฐณิญา ศรีประยูรณกูล ๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๕

นางสาวพิมพ์ลภัส สอนสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๖

นางสาวอัญ เตชะสนธิชัย ๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๗

นายณัฐนนท์ การะภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๘

นางสาวธนิดา มหาโล ๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๓๙

นางสาวใยฟา มังสังข์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๐

นางสาววินัดดา เรืองเดช ๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๑

นายพนธกร วิชาพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๒

เด็กชายภควรัตน์ ติยวรากุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ กระจ่างศรี ๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๔

เด็กหญิงฉันท์ชุลี สุโภภาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๕

เด็กหญิงชุติมา สุวรรณา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๖

เด็กชายฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ วชิระวีรพงศ์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๘

เด็กหญิงพรชนก ทรัพย์วัฒนาชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๔๙ เด็กหญิงพลอยพิลาส
อาจจินดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๐

เด็กชายพีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๑

เด็กหญิงวรัทยา ประจำแท่น
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๒

เด็กชายวิศวะ สายลังกา ๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๓

เด็กชายสุรสีห์ ธีรประเทืองกุล ๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๔

เด็กหญิงกฤตพร ประจำค่าย ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ละมัย ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๖

เด็กหญิงปานตา ปานไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขเกษม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๘

เด็กหญิงอัจฉราวดี ทองเทศ ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๕๙
เด็กหญิงทิพย์อาภา บุญมีคำ ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๐

เด็กหญิงนริศรา ช่วยชัยภูมิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๑
เด็กหญิงธิษณามาดี มุ่งดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๒

เด็กหญิงยุวดี ศรีจูม ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๓

เด็กหญิงนพัตธีรา เหลาเกิมหุ่ง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๔

เด็กชายธนกฤต อโณทัยไพบูลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๕

เด็กหญิงญาณิชา สาริกบุตร
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๖

เด็กชายธีรภัทร ตันติกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๘

เด็กชายพัชร์เธียร ศรียาภัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๖๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เจือโกศล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๐

เด็กชายภูธเรศ ลาภาวชิรากูล ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๑

เด็กชายอติเทพ วายุภักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๒

เด็กหญิงธิรดา แซ่ฉัว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๓

เด็กชายฐากร บศพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๔

เด็กชายวรินทร ประนม ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๕

เด็กหญิงพิมพ์รดา อาจมาก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๖

เด็กชายทินภัทร กองวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๗

เด็กหญิงกัลยกร เดชวุ่น ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๘

เด็กหญิงชลธิชา เปดปญญา ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๗๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนสีมนต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๐

เด็กหญิงรมัณยา เกรียงไกรวศิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๑

เด็กหญิงหทัยชนก เทียงธรรม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๒

เด็กหญิงนิชาพัฒน์ อัครภูรีภิรมย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๓

เด็กชายคุณแทน อยุทธ์เจริญชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๔

เด็กชายทิณะพัชร์ สุระดม ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๕

เด็กชายธีรไนย มาห้างหว้า ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๖

เด็กหญิงกุลนิดา สงรัมย์
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๗

เด็กหญิงจิดาภา ศิริพงษ์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๘

เด็กหญิงปภัสร หวง
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๘๙

เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๙๘

้

http://www.tcpdf.org


ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๐

เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็ชรศักดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๑

เด็กหญิงธารินันท์ รชตะนาวิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๒

เด็กชายณัฐจินต์ ขำคง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๓

เด็กชายสุชิน ชุณศาสตร์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๔

เด็กหญิงนราวดี อ่องวงศ์วัฒนา ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๕

เด็กชายไอดิน คล้ายเหมือน ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๖

เด็กชายศิวกร แพรพันธ์ ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๗
เด็กหญิงกรณพัฒน์ มหาเทพ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๘

เด็กหญิงสุเมธินี หาญสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๐๙๙

เด็กชายตุลยวัต เวียงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๐

เด็กหญิงลลิตา จิตรน้อม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๑

เด็กหญิงวริศรา ชัยกิจ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุปรียาพร แปนคุ้มญาติ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๓

เด็กหญิงอภิญญา ขวัญเมือง
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๔

เด็กหญิงอรจิรา วารี ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๕
เด็กหญิงอรัชภรณ์

นรินทรกุล ณ อยุธยา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๖

เด็กชายกิตติภพ ขันแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๗

เด็กชายณัฐพัชญ์ ไวทยะมงคล ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๘

เด็กชายนันทภพ งาเนียม
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๐๙

เด็กชายหาญชัย นนท์ประสาท
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๐

เด็กหญิงจิรัฐิกร เวสารัชช์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สันวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๒

เด็กหญิงภคมน พิศจรัสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๓

เด็กหญิงภูริตา แก่นกระจ่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๔

เด็กหญิงศุภพิชญ์ สุดบางกุ้ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทวีธัญญ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี เลิศกชกร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๗

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๘

เด็กหญิงกิงกนก

่

รามณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๑๙
เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๐

เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๑
เด็กหญิงภควลักษณ์

ศิลปพินิจ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๒

เด็กชายวราพล ละเอียด ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๓

เด็กหญิงศศิธร ช้างทองคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๔
เด็กหญิงศศิรินทร์ ประมูลศิลป ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๕

เด็กหญิงศิรประภา พฤษหอม ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุทธสินี ตรงต่อกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๗

เด็กหญิงอรพรรณ รอดบำรุง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ปรุงวัฒนากร ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๒๙

เด็กชายคเณศ ตันติวัฒนารมย์
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๐

เด็กชายธนทัต แช่มวัฒนา ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๑

เด็กชายธนัชภัทร ประภาสะวัต
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ โกมุท
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ กาสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๔

เด็กหญิงกัลยกร หมืนแก้ว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๕

เด็กหญิงญาดา นันทกอบกุล ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๖
เด็กหญิงณสิกาญจน์

ทวีวัฒนานนท์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๗

เด็กหญิงธนพร อุดมพัฒน์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โคตรพงษ์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๓๙

เด็กหญิงนภัส บัวทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๐

เด็กหญิงนันทิชา มณีเนตร ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๑
เด็กหญิงพรรณณิชา

จันทำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๒

เด็กหญิงกนกรัตน์ แหมไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๓

เด็กหญิงพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๔

เด็กหญิงภคพร จันทา
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญชู
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๖

เด็กหญิงอรปรียา เทียมทัด
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๗

เด็กหญิงสิรินนภัส พนิชเรืองไกร ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๘

เด็กหญิงอชิรญา สมนึก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๔๙

เด็กหญิงอิสริยา ผ่องโสภา ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๑

เด็กชายติณณ์ ชาลีมุ้ย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๒

เด็กชายสุภวัฒน์ อมรพุทธพล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๓

เด็กหญิงกชวรรณ จันทรัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๔

เด็กหญิงธยาดา เสนาฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๕
เด็กหญิงลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๖

เด็กชายธนโชติ คามีศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๗

เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๘

เด็กชายภูพิรัฐ ประดิษฐบรรจง ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๕๙

เด็กชายเมธีกิตติ

์

ศิลปเลิศลักษณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๐

เด็กชายรัฐนนท์ บ่อแตน ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๑

เด็กชายนนทกร โกวิทย์วิวัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๒

เด็กหญิงณัชชา แสงมณี ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๓

เด็กหญิงดีจิตา ดีพร้อม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๔

เด็กหญิงปภาธร เมษานุกรบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๕

เด็กหญิงพอฤทัย พิไลวรเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๖

เด็กหญิงลักษิกา ราชวงค์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๗
เด็กหญิงวรรณนิษา เอกา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๘
เด็กหญิงวิชญากานต์

โสมะเกษตรินทร์ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๖๙
เด็กหญิงอชิรญามาศ

บัตรมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๐

เด็กชายกฤตเมธ ดำทองคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๑
เด็กชายโชติชนะชัย แก้วอินต๊ะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิตาทอง

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๓

เด็กชายณภัทร ละออ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๔

เด็กชายดนุเดช เวียงนนท์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๕

เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๖

เด็กชายธรรมธร โรจนเสถียร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เตรียมกรม ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๘
เด็กหญิงรวินท์นิภา สุรมานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๗๙

เด็กหญิงรำแพน มณีพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๐

เด็กหญิงศนิชา วงมลทล ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๑ เด็กหญิงอัณณ์ณิชา
อินจา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๒

เด็กชายสพลดนัย วงษ์กวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๓

เด็กหญิงญาโณทัย จันทะคุณ
๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ภิรมย์ยิงสาน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๕

เด็กหญิงเนตรนภา เอียมรัศมี

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๖

เด็กชายชยพล ชายทวีป ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๗

เด็กชายปณณธร ฟูแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๘

เด็กหญิงจณิสตา ฟากระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๘๙
เด็กชายณตชยพงษ์ เฉยทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๐

เด็กหญิงธิดานุช วงษ์ขมทอง ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๑
เด็กหญิงอศิรพรรณ์ ยงประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๒

เด็กชายณฤพล กองตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๓

เด็กชายธัญเทพ รินทระ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๔
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๕

เด็กชายปยุต ทรัพยอาจิณ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๖

เด็กชายพสิษฐ์ สมประสงค์
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๗
เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา

เจริญลาภนพรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๘

เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิ บัวทรัพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๑๙๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปานไกร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๐

เด็กหญิงพนัชกร แท่นรัตนกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๑

เด็กหญิงพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๒

เด็กหญิงยิษฐา วงค์เพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๓

เด็กชายนิติพัฒน์ ธนภิวัฒน์โภคิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๔

เด็กหญิงชนิกานต์ จตุรานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๕

เด็กชายคณาธิป คนไว ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๖

เด็กชายนัทธพงศ์ วิรัชโชติเสถียร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๗

เด็กชายพัฒนสิน เจียง ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๘

นายภีมวัจน์
นรินทรกุล ณ อยุธยา ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๐๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ สุยะฟู
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๐

เด็กชายชัชพิมุข ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๑

เด็กชายณภัทร พันธุ์สวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๒

เด็กหญิงชุติมา ไทยถาวร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๓

เด็กหญิงนงนภัทร ศรีชัชวาล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๔

เด็กชายภรัญวิทย์ กิจพิริยะการณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๕

เด็กหญิงจิราภา ประเสริฐกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๖

เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีอัดชา ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๗

เด็กหญิงพิชญา ฮาดสม ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๘

เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์ ภาคบุญมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๑๙

เด็กหญิงจิรัชญา ลือบางใหญ่ ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๐

เด็กชายณัฐพนธ์ รุ่งเรือง ๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๑

เด็กชายณัฐวรรธน์ เหล่าสุวรรณ ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สันติวัฒนานนท์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๓

เด็กชายธรภวิษย์ กาทองทุ่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๔

เด็กชายมินทดา สานนท์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๕

เด็กชายอินทัช อิงไพบูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๖

นางสาวกันยารัตน์ ครองยุติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๗

เด็กหญิงฉัตรชนก หันกระสัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๘

เด็กหญิงเนตรดาว สนันเอือ

่ ้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๒๙
เด็กหญิงปรมาภรณ์ กิมาพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๐

เด็กชายชนาธิป ไร้พวง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๑

เด็กชายปฏิภาณ นิมไพบูลย์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๒

เด็กชายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๓

เด็กชายอตินัติ

์

นามมัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๔

เด็กชายอาณัติ วรรธนะพงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๕

เด็กหญิงณัฐรดา อุปพงศ์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๖

เด็กหญิงปริยากร โคช่วย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๗

เด็กหญิงปรียาพร ชานมณีรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๘
เด็กหญิงปรียาภัทร เทียงนนทรีย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๓๙

เด็กหญิงอาริยา คงมานะชาญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๐

เด็กหญิงอัญชลีพร นิธิเมธดำรงค์พล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๑ เด็กหญิงฐิติกาญจน์นภัส

สีสุคล ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๒

นางสาวขณิษฐา ศรีคุณ ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๓

เด็กหญิงธัญรดา ไกรวุฒิสม
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๔

เด็กหญิงนวภัทร ศุภลักษณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๕

นายพชรพล ตันติกุล ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๖

นางสาวณิชา เทพนิรันดร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๗

เด็กหญิงจินตภา ประเสริฐกุล ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๘

เด็กหญิงสุริวิภา แก้วเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๔๙

เด็กหญิงศุภิสรา พรมโสภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๐

เด็กหญิงรัชญา รุ่งแสงธนธร ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๑
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เพชรจินดา ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๒

เด็กชายธนาธรณ์ ไขประภาย ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๓

เด็กชายธนากร ก้านขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๔

เด็กชายภูสิทธิ เพียรชอบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๕

เด็กหญิงอนัญญา สุขโข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๖

เด็กหญิงญาณิศา จันทะสะเร ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๗

เด็กชายชนกชนม์ แก้วพวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๘

เด็กชายปวิช รัตโนสถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๕๙

เด็กหญิงอนิตยา ปทุมยา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ พรมนรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษ์เมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๒

เด็กหญิงนาดา พรหมนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๓

เด็กหญิงธนัชชา ลอกล้า ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๔

เด็กหญิงปณฑิตา บุญกระจ่าง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์

เศียรทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๖

เด็กชายวรวิทย์ คลังแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สท้านโยธิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๘

เด็กหญิงอรัชพร สุคนธรส
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๖๙

เด็กหญิงนภัสสร เกิดกัญการ
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๐

เด็กหญิงชลธิชา แสนอ้วน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๑

เด็กหญิงศศินา เขม้นเขตการ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๒

เด็กหญิงสร้อยนาค โคมเวียน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๓

เด็กหญิงปภัสร ประสมศรี
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๔

เด็กหญิงกมลชนก โพธิในสัตย์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๕

เด็กหญิงตะวัน มณีโชติ ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๖

เด็กหญิงปวีร์ธิดา คำภาวินิจ ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๗

เด็กหญิงกณิกา พวงพี

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๘

เด็กหญิงธนาพร ทองแดงสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๗๙

เด็กหญิงจุฑามณี แก้วทองคำ
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๐

เด็กหญิงชุติมา สีพงษ์สุทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๑

เด็กชายธนดล ภูปรางค์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๒

เด็กหญิงนฐพร ช้างศรี
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๓

เด็กหญิงนพมาศ แพงบุดดี
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๔

เด็กหญิงพรชนก ชารีแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๕

เด็กหญิงพรชิตา ดูสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๖

เด็กชายรพีภัทร คชบาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ว่าวสูงเนิน ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๘

เด็กชายศราวุธ พิพัฒน์ผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ ฉลูทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๐

เด็กหญิงอามีนะ หมัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๑

เด็กหญิงอิสริยา ศรีวรสาร
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๒

เด็กชายเอกพล ทองหอม ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ทำแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๔

เด็กหญิงณภัทร นิมมุกดา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สายบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๖
เด็กหญิงธวัลณ์รัตน์ แดงไผ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๗

เด็กหญิงเบญจพร ปรอดครบุรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๘

เด็กหญิงพรมพร พุฒเปย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๒๙๙

เด็กหญิงเพชรมณี เฉยศร
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ อยู่ดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๑

เด็กชายภูเบศวร์ โม่เทียน ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ หมอกสีนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๓

เด็กชายรัตนพล ช่วยวงศ์ญาติ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๔

เด็กหญิงวรนิษฐา ใจมัน
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๕

เด็กหญิงศศิวิมล พานสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๖

เด็กชายศิวะ เรืองเดช ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๗

เด็กชายสหรัฐ หัตถกอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๘

เด็กชายสุระวุทธ พันธวงศ์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๐๙

เด็กหญิงอารยา แกมคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๑

เด็กหญิงกรกนก ทานนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๒

เด็กชายจักรภัทร จ่าเหม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ พุฒเปย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๔

เด็กหญิงชนาภา วงศ์กันหา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๕

เด็กหญิงโชติกา นวลทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๖

เด็กชายฐปนวัฒน์ ตังจรัส

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๗

เด็กชายดุลยพัฒน์ ชมภูนุช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๘

เด็กหญิงตัสมีน อาดำ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ หงษ์ทองสุข ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๐

เด็กชายธนัท ทรัพย์กลิน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๑

เด็กชายนทีธร วรรณเจริญ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีสังงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๓

เด็กหญิงนันทิชา ยันสาด ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๔

เด็กหญิงนำทิพย์ บับพา ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ บุรมย์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๖

เด็กหญิงนิชานาถ ทรงงาม ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๗

เด็กหญิงปาริชาติ อุณากรณ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๘

เด็กหญิงเปมิกา แข่งขัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๒๙

เด็กชายพงศกร จิตเอือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๐

เด็กหญิงพฤกศา แย้มพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๑

เด็กชายพัชรพล ขำแจง ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๒
เด็กชายพันธ์พฤกษ์ ควรอักษร ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๓

เด็กหญิงพิมพรรณ ถวิลนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๔

เด็กหญิงฟาใหม่ ยวนคง ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๕

เด็กหญิงภูริตา มีชัย ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ สุตะคาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๗

เด็กหญิงวนิดา สะแกเขต
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๘

เด็กหญิงวัชราพร ไชยชนะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๓๙

เด็กหญิงวิภารัตร์ มิงตระกูล

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ งามกลาง ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๑

เด็กหญิงศุภานัน มงคลแก้ว ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๒

เด็กหญิงสโรชา ฉิมสา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทนา
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๔

นายสุเทพ พุ่มเรือง ๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุธิพร มุธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๖

เด็กชายอนาคิน สวรรค์ประธาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๗

เด็กชายอนิรุธ ขำมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๘

เด็กชายอนุภัทร อิมใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ บัวภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤทธิณรงค์

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๑

เด็กหญิงอริศรา แปนนาค ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๒

เด็กชายอัครเดช อิมอุรัง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๓
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์

ย่งไทย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๔

เด็กหญิงอุทุมพร แก้วน่วม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ คงเจริญ ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ ดิษสอน ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๗

เด็กหญิงปณิตา อำนวยพานิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๘

เด็กหญิงเมธาวดี วงษ์มณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๕๙

เด็กหญิงวรัญญา พยมหล ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๐

เด็กหญิงหวัน -
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๑

เด็กหญิงอานันตยา ฤทธิบุญ
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๒

เด็กหญิงศิริขวัญ วงศ์ละ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๓

เด็กชายเอเปก สิงห์สถิตย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๔

เด็กหญิงปรียานุช ยางอุ้ย ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๕

เด็กหญิงปวีณา โนวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๖

เด็กหญิงไหมทิพย์ วรรณภูมิ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๗
เด็กหญิงธีรัชฎาภรณ์

เต็งการณ์กิจ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๘

เด็กชายธีวสุ ชาญยุทธ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๖๙

เด็กหญิงสุธิดา สุขสำราญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๐

เด็กหญิงปภัสสร รัตนงามแสง ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๑

เด็กหญิงรุจีรัตน์ เขียวชอุ่ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อาษาราช
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๓

เด็กหญิงสุวรรณา สารี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๔

นายกฤษณพงศ์ มีมัง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๕
นางสาวกัญญารัตน์ สุขสายบัว

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๖

นางสาวจันทร์ทิมา โสพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๗

นางสาวจิติมา มาสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๘

นางสาวจุฑามาศ โสภณเตชกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๗๙

นายชาญวิทย์ อยู่ภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๐

นายฐากูร มังกรกฤตย์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๑

นายทศวรรษ โนนทิง
๓๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๒

นายธนพล พืชนะสุข ๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๓

นางสาวธัญมาส เนาว์ประเสริฐ ๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๔

นางสาวนันท์นภัส สุขชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๕

นางสาวพรพรรณ จันทราช
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๖

นางสาวพรรวษา หลายแห่ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๗

นายพัชรพล หมีกุละ ๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๘

นายพันธกร กอบวิทย์กรณ์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๘๙

นายพีรพัฒน์ นำพวก ๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๐

นางสาวไพลิน สุขประเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๑

นายภัทรพล เกตุทรัพย์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๒

นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจเย็น ๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๓

นางสาวลลิตา วังงาม ๐๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๔

นายสุคนธ์ ช้างแก้ว ๐๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๕

เด็กชายกฤษฎา มาระษี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๖

เด็กหญิงเกวลิน กางทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๗

นางสาวจิดาภา วัดพงพี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๘

นายเจษฎาพร เทพทับทิม ๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๓๙๙

นางสาวชนินาถ คำภู่
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๐

เด็กหญิงชนินาถ วรเดช ๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๑

นางสาวโชษิตา ไตรจักรปราณี ๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๒
เด็กชายทรัพย์กมล แสงบุญเรือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๓

นายธนกฤต ปารีเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๔

นางสาวนัชมล น้อยนิล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๕
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ชุมศรี ๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๖

เด็กชายพนธกร ทองประสาร ๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๗

เด็กหญิงพรทิพย์ สมสนุก ๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๘

นางสาวพัชรี บุญเกิด ๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๐๙

นายภคพล อุตส่าห์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุญยก

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๑

นางสาวมิงกมน

่

มันยืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๒

เด็กหญิงยุวธิดา สอนรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๓

เด็กหญิงรวิสรา สมานพงษ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๔

นางสาวรัตนาภรณ์ สีทำมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๕

นางสาววิภาพรรณ ฆังโฆษิตวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๖

เด็กชายศรราม หมืนสิน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๗

เด็กชายหิมวัตต์ วงษ์บุตร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๘

นางสาวอธิปพร รมยะพันธ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๑๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ ทิศกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอนหล้า ๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๑

เด็กชายจิรายุส ภูวกุล ๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๒

นางสาวจีรัชญา คำแก่น
๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๓

เด็กชายชัชนันท์ ปญญากอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา โปราณานนท์
๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๕
เด็กชายณัฐชานนท์ ทศราช ๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๖

เด็กชายณัฐวัตร นารอด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๗

เด็กชายณัฐวัตร ฟูคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๘

เด็กหญิงณิชาภัทร สนธิเณร
๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๒๙

เด็กชายทศภาคย์ สร้อยสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๐

เด็กหญิงธนาภา อุทะกะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๑

เด็กหญิงธัญชนิต ชุมคง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๒

เด็กหญิงธัญสรณ์ เดชะเทศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๓
เด็กหญิงนันทวรรณ นนทโคตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๔

เด็กหญิงนำฝน หล่อพันธุ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๕ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
เพชรไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๖

เด็กหญิงปรายฟา ชินขุนทด ๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๗

เด็กชายปวีร์ ขรณีย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๘

เด็กหญิงปาณิสรา สำลีปน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๓๙

เด็กชายปยศักดิ

์

สวยสอาด
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๐ เด็กหญิงพรรณรัตน์ดา

ภูเมฆ ๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๑

เด็กชายพร้อมพงษ์ บุญชู ๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๒

เด็กชายพิทักษ์ แซ่ตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โสตะวงศ์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๔
เด็กหญิงแพรไหมฟา

เรียนทัพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สีนิล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๖

เด็กหญิงภัสนีย์ หนองกก
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๗

เด็กชายภูริณัฐ ปวารณา
๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๘

เด็กชายยุทธชัย แก้วกันหา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๔๙

เด็กหญิงรวิภา แจ่มอรุณ ๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๐

เด็กหญิงวนัสชญา พุ่มงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๑

เด็กหญิงศยามล พันพรมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มันคง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๓

เด็กหญิงศุภิกา อินทศรี
๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๔

เด็กหญิงสุดาพร ดีแท้
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุพิชญา มาตย์วังแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๖

เด็กชายอธิคม วงศ์แตง ๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๗

เด็กชายกวินทร์ เข้มแข็ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ บุพตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๕๙

เด็กชายคุณานนต์ ไชยเทพ ๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๐

เด็กชายจตุรพร พูนรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๑

เด็กชายจารุเดช จันทร์น้อย ๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๒
เด็กหญิงจิตราภรณ์ แถวปดถา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๓

เด็กหญิงเจตปรียา ภูผาคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๔

เด็กชายฑัฏพร สุขอยู่ ๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขวัญสุข ๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๖

เด็กหญิงณัฐชา ชูนุ้ย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๘

เด็กชายธนภัทร ลิขิตวิวัฒน์กุล ๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๖๙

เด็กหญิงธัญชนก ด่านสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๐

เด็กหญิงธันย์ชนก สังขารี ๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๑

เด็กชายธันยพัฒน์ สุภภัคภรพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๒

เด็กหญิงธิดา พิมมะทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญกองตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๔

เด็กชายนวพล ชำนาญค้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๕

เด็กชายนวพล โพธิแหบ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๖

เด็กหญิงนะมุข สุขมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๗

เด็กหญิงนัทวรรณ สามารถ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๘

เด็กหญิงนิรภัฏ คุ้มภัย ๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๗๙

เด็กหญิงพริมา ทองชุม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุริโย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศิริสุขลดาพงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๒

เด็กหญิงภัสนันท์ ทองประดับ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๓

เด็กหญิงภาวินี โพล้งซิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๔

เด็กหญิงโยธกา รอดฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๕
เด็กหญิงรุจิราวรรณ หันวิสัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๖

เด็กชายวรรณธัช หัสดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๗
เด็กหญิงวันพรรษา สิทธิโชค

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๘

เด็กหญิงวิลาสินีย์ กลินหอม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๘๙

เด็กหญิงศิริญญา มาประดิษฐ ๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๐

เด็กชายสิรภพ โกวฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ เคลือบวัง ๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ชัยมนตรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๓

เด็กชายแสนดี กันภัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๔

เด็กหญิงอฑิตยา ปานดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๕

เด็กหญิงอณิชชา เล็กกฤษดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

เทียงเดช

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๗

เด็กหญิงอริสรา มีชำนาญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๘

เด็กหญิงกชกร ยะอือ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๔๙๙

เด็กหญิงกรนันท์ แสงสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๐
เด็กหญิงจินดาหรา อรัญสาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๑

เด็กหญิงจิรัชญา ก้องเจริญพาณิชย์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ แตงอ่อน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๓

เด็กหญิงชลกร เพ็ชรพลอย ๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๔

เด็กชายชินพัฒน์ แก้วม่วง ๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๕

เด็กชายณัฐพล ฉายรัตนานันท์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกรียงเดชาชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๗

เด็กหญิงณิชกานต์ นิธิศถิระศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๘

เด็กชายธนวิชญ์ สร้อยกล่อม
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๐๙

เด็กหญิงธิติมา กาบบัว ๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๐

เด็กหญิงนำหวาน เรืองบุญสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๑

เด็กหญิงปรียานุช เนียมรัตน์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๒

เด็กหญิงพนิตษา จันทร์สม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๓

เด็กหญิงพรกนก ราศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๔

เด็กหญิงพารินธร บุญสวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๕

เด็กชายพิพัฒน์ คำวันดี ๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๖

เด็กชายภานุกร จันทัย ๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันทคาม ๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๘

เด็กหญิงภาสินี โคนะบาล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๑๙

เด็กชายลัทธพล กมลภิญโญ ๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๐

เด็กหญิงศดานันท์ ศรีแก้วกูล ๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๑

เด็กหญิงศวิตา อยู่ใบสี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๒

เด็กชายศักดิธัช ปนแก้ว ๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๓

เด็กชายเศกพิสิษฐ์ ศรีคช ๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๔

เด็กหญิงสิริเกศ ภูครองทุ่ง ๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๕

เด็กหญิงอัชฌา พงศ์ศิริเลิศ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๖

เด็กชายอัฎสดา พ่วงสร้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๗
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เครือแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๘

เด็กหญิงชมพูนุช แก่นจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๒๙

เด็กชายนันทภพ สุริฉาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๐

เด็กชายอธิบดี กันภัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๑

เด็กชายณัชภล แก้ววงค์ษา ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ ห้อยดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทีกว้าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๔

เด็กหญิงชุติมา ภู่นาค
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๕

เด็กหญิงฐนิชา การพรมมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๖

เด็กหญิงปณณพร เชียงวานิช ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๗

นายพสทร ไชยนามล ๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ หมอยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๓๙

เด็กชายสุทวี แก้วกำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ต้นโต
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๑

เด็กชายอาณกร เดอยอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๒

เด็กหญิงณัฐชา พัฒวรรณ์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๓

เด็กหญิงทิพภาพร แก้วฉะบับ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๔
เด็กหญิงธนัศวรรณ อธินิรมิต

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๕

เด็กหญิงปวีณา พลแกล้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์

กุลโนนแดง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๗

เด็กหญิงอัจชิรยา ยังประเสริฐ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๘

เด็กหญิงอัญชลี เอียมสอาด

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๔๙

เด็กชายกฤตภาส จ้อยทองมูล ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๐

เด็กชายธนากร ทองเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๑

เด็กชายธีรภัทร สิงหนาท
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๒

เด็กหญิงนริศรา แม่นยำ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๓
เด็กหญิงประภาพร คุ้มฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๔

เด็กชายปรัชญาทร นานอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๕

เด็กชายปวเรศ นกดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๖

เด็กหญิงพัชรี สุครีพ
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๗
เด็กหญิงพิชชานันท์ สุรฐาภูรีวัฒน์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๘

เด็กชายวายุ แสงสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๕๙

เด็กหญิงสิริกร เอมสมบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๐

เด็กหญิงอลิสา แสงไพจิตร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๑

นายจักรพันธ์ พวงสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๒

เด็กชายจิรสิน กันทะสอน ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๓

เด็กชายทัชศนัย มลบัวทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๔

เด็กชายปรีชาชัย แสนจันทร์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ภูบาทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๖

นายภูธเรศ ยิมคล้าย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๗

นายเสฎฐวุฒิ ฉายา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๘

เด็กหญิงณัชชา รอดซับ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๖๙

เด็กหญิงเมธาวี พลนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๐

เด็กหญิงสุดารา สายกระโทก ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๑

เด็กหญิงนัฐธิดา เกษทองมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๒

เด็กหญิงอรดา ภูสมศรี ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๓

นายอนุพงษ์ สุขราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๔
เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วบัวดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๕

นางสาวกมลชนก พิสิฐาภรณ์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๖

นายดรัณภพ ดอนเทียนพวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๗
นางสาวเยาวลักษณ์ เกษสังข์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๘

เด็กหญิงกฤติริน แก้วจันทร์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๗๙

เด็กชายกฤษดา หง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๐

เด็กชายกัญจน์ ชูเลิศลบธาตรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๑

เด็กหญิงกิรณา ปานดำรงสถิตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๒

เด็กชายณพวิทย์ เผ่าสามมุข ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๓

เด็กหญิงตารา เกรียงไกรธรณี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๔

เด็กชายธนภัทร มานะอุดมกุล ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๕

เด็กหญิงธรรญธร ช่างทุ่งใหญ่ ๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๖

เด็กชายนราธิป วงศ์ธนากุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๗

เด็กหญิงปทิตตา เปนไทย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๘

เด็กหญิงปริยฉัตร อัคนิต
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๘๙

เด็กหญิงปยวรรณ อัศวพงศ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๐

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ขจรมงคลชัย ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๑

เด็กหญิงพรพรรณ ธิตะสัจจา
๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๒

เด็กชายพฤฒิพงศ์ คฤหเดช ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๓

เด็กชายภคพล ธำรงค์สกุลศิริ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๔

เด็กชายภูมินทร์ สายสุจริต
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๕

เด็กชายณภัทร โมธินา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๖

เด็กหญิงณัชชา โรจน์ทองปอนด์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๗

เด็กหญิงธนภชสร สุขศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๘

เด็กหญิงรุจีรัตน์ บุญมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๕๙๙

เด็กหญิงนภัสสร นามโยธี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา บ้าเหร็ม ๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๑

เด็กหญิงชนิษฐา ลอยลม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๒

เด็กชายชานน แสนสามารถ ๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๓

เด็กชายชินดนัย สุขสาลี ๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ระเบียบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๕

เด็กหญิงณัฐวดี กรไชยา ๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๖

เด็กหญิงเณศรา เขียวอ่อน ๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๗

เด็กชายธนกร แสงจันทร์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๘

เด็กชายธนภัทร นาคเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๐๙

เด็กหญิงธนัชพร นุตาลัย
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๐

เด็กหญิงนภพร บุญประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๑

เด็กชายนรวีร์ สอนโยธา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๒

เด็กชายนรสิงห์ คตภูธร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๓

เด็กชายนันทพงศ์ อารคร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๔

เด็กหญิงบุษยมาส สวาทเพ็ชร ๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๕

เด็กหญิงปณิกตา แก้ววิเชียร ๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์

เทียกสีบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๗

เด็กหญิงปทมาพร สืบเปง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๘

เด็กหญิงพรชนิตว์ อนันตะเศรษฐกูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๑๙

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

ทะจะ ๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๐

เด็กชายสรวิชญ์ เสนจันทร์ฒิไชย ๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๑
เด็กหญิงสิริญานันท์ พลละคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๒

เด็กหญิงสิรินญา ผ่องจะบก ๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๓

เด็กหญิงสิรินภา วงษ์บุบผา
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๔

เด็กหญิงอภัสรา สุขสนอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๕

เด็กหญิงอภิสรา น้อยฉวี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๖

เด็กหญิงกนกกร ประสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา ดาวแจ้ง
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๘

เด็กชายกิตติเทพ สืบเพ็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๒๙

เด็กชายกีรติ สินภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๐

เด็กหญิงจิณห์จุฑา กวินดาว ๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๑

เด็กหญิงจิตรียา จันทร์ปรุง ๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๒

เด็กหญิงฉัฐวีณ์ ถาวรเรืองพงศ์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๓

เด็กหญิงชญานิน พลีใหญ่ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปทมวงศกร ๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๕

เด็กหญิงณัฐธิรา คำแปงตัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มาเเสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ทองอ่อน
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๘

เด็กหญิงธนัญญา เนียมพลอย ๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๓๙

เด็กชายธมกร หนันจันทา ๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๐

เด็กหญิงธัญญา มิรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๑

เด็กหญิงนภัสสร ทองใบ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๒

เด็กหญิงนิธิวดี ศรีแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๓

เด็กหญิงเนตรนภัส ตรีทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๔
เด็กหญิงบวรลักษณ์ โตประดิษฐ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๕

เด็กหญิงบุญสิตา เกษรบัว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เดือนเด่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๗

เด็กหญิงปยนุช เจริญยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๘

เด็กหญิงปยะฉัตร มาทา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๔๙

เด็กหญิงพรธิรา พึงมี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีสาเอียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๑
เด็กหญิงมัตตัญุตา

แสงทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๒

เด็กหญิงเมขลา เกิดโต
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๓

เด็กหญิงเมธินา ดอกดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

ทัศนา
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๕

เด็กชายรชต จันทร์ไพศรี ๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๖

เด็กหญิงรมยกร ชะออน ๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๗

เด็กหญิงรมิตา ใคร่นุ่นสิงห์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๘

เด็กหญิงลลิตา ทองสา
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๕๙

เด็กหญิงลักษมณ อินทรไทย ๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๐

เด็กหญิงวนิศรา ทองศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๑

เด็กชายวรเมธ เขียวชอุ่ม ๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๒

เด็กชายวรัญชิต คำเคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๓

เด็กหญิงวัชราพร สิงห์งามดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๔

เด็กหญิงวันวิสา เกษทอง ๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๕

เด็กหญิงศลิษา พงษ์ปาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๖

เด็กหญิงศุภนิดา โพธิอยู่

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๗

เด็กชายสมภาคภูมิ ไกรษร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๘

เด็กหญิงสมิตา บุญแก้วพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๖๙

เด็กชายสหรัฐ หลักฐาน ๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๐

เด็กชายสืบสนัน

่

อู่ผลเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบแสน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๒

เด็กหญิงสุปรียา พรประเสริฐถาวร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา เอียมประเสริฐ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๔

เด็กชายเสาวภาคย์ ผิวสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๕

เด็กหญิงอติพร ทับทิมโต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๖

เด็กหญิงอรรวินท์ โกสินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ ยงเพชร ๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๘

เด็กหญิงอัจจิมา พัดงาม ๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๗๙

เด็กชายอาทิตย์ เจริญวัย ๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๐

เด็กหญิงอิสริยา จงจิต ๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๑

เด็กหญิงกรวรรณ สวยพริง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๒

เด็กหญิงกัญญณัช ปรางทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญตา ๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๔

เด็กหญิงกุญชริกา อุปทุม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๕

เด็กหญิงจิดาภา ขันทะควน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๖

เด็กหญิงชุลีพร อิมไพร

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๗

เด็กหญิงดาวพร แม้นพ่วง ๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๘

เด็กชายธนทรัพย์ ไพเราะ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๘๙

เด็กชายธัชชานันท์ วิจารย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไตรยะอุตร์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พุททาทาป
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๒

เด็กหญิงพีรดา พูลทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๓

เด็กชายวรวรรธน์ สายอ้าย ๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี บุญสนอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์

แก้งคำ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๖

นางสาวชนม์ชนก กาญบุตร
๒๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๗

นายชัยยา ปลอกทอง ๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๘

นายปณชัย ยุงประโคน ๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๖๙๙

นางสาวเปรมิกา อินทร์งาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๐

นายกฤษณะ ปนดอกไม้ ๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๑

นายพลกฤษณ์ จิตมา
๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๒

นางสาวกานต์ธิดา สุขแสวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๓

นางสาวกิตติมา กุลธรวิรัตน์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๔

นางสาวขวัญสุดา ประจันทะศรี ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๕

นายจิตกร ทำนุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๖

เด็กหญิงจิรภิญญา บุญมานาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๗

นางสาวจิราภา จันทร์ดารา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๘

นางสาวฉัตรลดา พิณประดิษฐ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๐๙

นางสาวฐิติวัลค์ เนตรขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๐

นางสาวดวงฤทัย พลพิทักษ์
๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส บูรณะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๒

นางสาวนิศาชล ลือลาภ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๓
นางสาวเบญญทิพย์ นาแซง ๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๔

เด็กหญิงพิมวิไล เช่นพิมาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๕

นายภัทรพล มุ่งจูงกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๖

นางสาวเมธาพร มุขนาค ๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๗

นางสาววิภาดา โพธิเอียม

์ ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญไชยแสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี ริดเต็ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๐

นางสาวอนงค์ลักษ์ ทุยโทชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๑

นายอานนท์ คล้ายคลึง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๒

เด็กหญิงกรกนก ศรีตัน ๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๓
เด็กหญิงเกตุกัญญา บุญยัง ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๔

เด็กชายคงชลัช ลีสมบูรณ์กิจ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๕

เด็กชายจักรี ทับสายทอง ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๖

เด็กหญิงจันจิรา รอดสูงเนิน ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๗

เด็กหญิงจิราพร อภัยศิลา
๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๘

เด็กชายณบดี วงษ์นาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฐริตา อเนกบุณย์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๐

เด็กหญิงปฐมวดี สมเทพ
๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๑

เด็กหญิงลลิตภัทร ใจชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๒

เด็กหญิงลลิตา ศรีสุวรรณ
๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๓

เด็กหญิงวิจิตรา จุตินานนท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๔

นางสาวสิตางค์ ศังขจันทรานนท์
๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๕

นายกฤษฏ์ ทรัพย์อลงกรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๖

นางสาวกัญชิพา ชีแจง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๗

นางสาวจิรัชญา ประชิดครบุรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๘

นางสาวจิราพัชร เบ็ญขุนทศ ๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๓๙

นางสาวจุฑามณี บริสุทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๐

นางสาวฉัตรกุล ธนาดิลกภัทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๑

นางสาวชินันพร ปตถารัตน์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๒

นางสาวฐิติรัตน์ ธรรมรัตโนทัย ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๓

นายณัฐชนนท์ กงสิน
๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๔

นายดนุพล เรืองเทศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๕

นางสาวนัทธมน ฟกเชือก ๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๖

นางสาวนิจจารีย์ แอบวนาวงศ์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๗

เด็กชายบุญชัย เทียงกระโทก

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๘

นางสาวปณิตา เชาว์แก้ววิธ ๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๔๙

นางสาวปตาพร ขจรภัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๐

นายปติกร พรหมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๑

นางสาวปุณยพร รัมมะพ้อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๒

นางสาวพชรกมล เพ็ชร์สุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๓

นางสาวพรรษมน ผดุงชีวิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๔

นางสาวพาขวัญ นามสุวรรณ ๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๕

นางสาวพาณิภัค แสงสุวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๖

นางสาวเพียว สีดำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๗

นางสาวภัคจิรา คนแรง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๘

นางสาวรดาณัฐ คำเพ็ญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๕๙

นางสาวรวิสรา ทรัพย์ประมูล ๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๐

นางสาววนัชพร เหนือศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๑

นางสาวศุภสุตา ไม้สัก
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๒

นางสาวสุภาดา จาดน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๓

นางสาวอรชพร พร้อมสัมพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๔

เด็กชายกฤษคชิณ แก้วพิทักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภูมิภักดีพรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๖

เด็กชายกิตติเชษฐ์ พรศิริรัตนสิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๗

เด็กหญิงจิณณพัต ครองยุทธ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๘

เด็กหญิงจิตรานุช รัตนวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๖๙

เด็กหญิงฐิติวรดา วิจิตรไกรศรี ๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อีกูชิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๑

เด็กหญิงณัฏนรี ไหลนานานุกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๒

เด็กหญิงณัฐชยา เกตุแจ้
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๓

เด็กหญิงณัฐชยา สราญฤทธิไกร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ปางแก้ว ๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๕

เด็กหญิงธนนันท์ วงศ์ถนอมรัตน์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๖

เด็กหญิงธนาพร ศรีจันทร์สุก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๗

เด็กชายนิธิกร ผลเงาะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๘

เด็กหญิงปาณธีรา นิวาส ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๗๙

เด็กหญิงพิมญาดา โรจนสิริวัฒน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๐ เด็กหญิงแพรวพรรณ
สุขเกษม ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๑

เด็กหญิงภวันรัตน์ พิชญะวีศิลป
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๒

เด็กชายยูจี กองทอง
๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๓

เด็กชายวรวรรธน์ บัวแก้ว
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๔

เด็กหญิงวริญญา โตรัตนคุนต์
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๕

เด็กหญิงสิริพร ตังบุญทวี

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๖

เด็กหญิงสิรี โคตรดำรงค์
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๗

เด็กชายอนุชิต คณาวิวัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๘

เด็กหญิงกมลชนก ชุมเกษียร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๘๙

เด็กหญิงกมลพร ฉายศาตรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๐
เด็กหญิงกมลพรรณ ช่างเสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา นาถอาทร ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุภา ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๓

เด็กชายจิตรภานุ มีบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๔

เด็กชายชนกทศ เนียมรอด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๕

เด็กหญิงชนัญชิดา สุดแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๖

เด็กชายฌานิทธี สกาวจิต
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๗

เด็กหญิงญาดา นิมอ่อน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๘

เด็กหญิงฐิติพรรณ ชาวะนะ ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๗๙๙

เด็กหญิงณัชชา สิงห์สม ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุ้มญาติ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ตันเล่ง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ คนแรง ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๓

เด็กหญิงดวงใจ กำธรนพคุณ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๔

เด็กหญิงทนการ รุจิรวรกานต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๕

เด็กชายธนกฤต จันทรงศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๖

เด็กชายธนกฤต พิมพานุกูล
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๗

เด็กชายธนโชติ ศิริมงคล ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๘

เด็กชายธีรภัทร เทียกโฮม
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๐๙

เด็กหญิงนภสร กุหลาบวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๐

เด็กหญิงนภัทร วงศ์สกุลชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๑

เด็กหญิงวริศรา อุทัยวัฒนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ฮามสิริ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๓

เด็กหญิงนันทิยา กำหอม ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๔

เด็กชายนิติภูมิ สร้อยจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๕

เด็กหญิงนิลรณี นิลเลียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๖

เด็กชายปาราเมศ ทิมทอง ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๗

เด็กหญิงปนมนัส ทองพนัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๘

เด็กชายพชร เพิมพูล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๑๙

เด็กชายพฤกษทล บางสาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ผันผ่อน ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๑

เด็กชายภูเบศ เกิดสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๒

เด็กหญิงรับขวัญ พระตลับ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๓

เด็กหญิงวรพิชชา ทุมลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๔

เด็กชายวรานนท์ ประไพสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๕

เด็กชายวศิน ภูยานนท์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๖

เด็กหญิงวิชญาพร สุพรรณโรจน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๗

เด็กหญิงศศิธร ทองสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๘

เด็กหญิงศิรดา จันทรมนตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๒๙

เด็กหญิงศิริภัสสร ศรีขจรลาภ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๐

เด็กชายศุภวุฒิ ผ่องแผ้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สิริบุญญารักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๒

เด็กหญิงสิริกร เจริญชอบ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๓

เด็กชายสิริวัฒน์ ทารขจัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๔

เด็กชายสิริวุฒิ เก่าบริบูรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๕

เด็กชายสุธนัย พงษ์พัฒนศึกษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองอาสน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๗

เด็กหญิงอรพรรณ บุญรืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๘

เด็กหญิงกันตภรณ์ พิชิตไตรพงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๓๙

เด็กหญิงเกวลิน กลินสุคนธ์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๐

เด็กชายชยากร ปานยิม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๑

เด็กชายณัชกฤช ฐานิตธนกร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒ์ สิงห์แจ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๓

เด็กหญิงแทนขวัญ อดทน ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๔

เด็กชายธนกฤต เขมะจันตรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๕

เด็กหญิงธันยธรณ์ นัมคณิสรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๖

เด็กหญิงนัสวี อุบลแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๗

เด็กหญิงปาณิสรา อำพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๘

เด็กชายพงศภัทร์ ไพพุฒ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๔๙

เด็กชายภาณุทัช มณีใส ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๐

เด็กหญิงวรดา ศิริมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๑

เด็กหญิงวรากานต์ วรงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๒

เด็กชายอัครเชษฐ ไตรสมัคร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๓

เด็กชายอิทธิกร ยศยิงยวด

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ กล้าหาญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๕

เด็กชายกษิดิศ เจริญสันตินันท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๖

เด็กชายกิตติ กลางกำจัด ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๗

นายกิตติเทพ อินสอน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๘

เด็กชายกิตษกร บุตรดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๕๙

เด็กชายคุณาสิน แน่นหนา ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๐

เด็กหญิงจีรพร คำยอดม่วง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๑

เด็กชายชนะชล ฟุกุยามา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๒

เด็กชายทัตเทพ อินทร์กลัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๓

เด็กชายธนากร โนนทิง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๔

เด็กชายนัฐวุธ รามัญจิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ รัตนภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๖

เด็กชายนิธิ คล้ายอุบล ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๘

เด็กชายปฏิภาณ มะเมีย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๖๙

เด็กชายปรัชญา ถือซือ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๐

เด็กหญิงปาริชาติ สุขเกษม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เปลียนไทย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๒
เด็กหญิงพุทธรักษา ธรรมโรง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๓

เด็กชายภูวดล หนูจินดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๔

เด็กหญิงยอแสง ใจดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ตันติศิริธนากร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๖

เด็กหญิงวรารัตน์ รุจอุดมพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๗

เด็กชายวราวุธ สิงห์ทาศร ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๘

นายวศิลป วรรณโนมัย
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๗๙

เด็กชายวาที เสนาเทพ ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๐

นางสาววิไลวรรณ โชติช่วง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๑

เด็กหญิงสุนิศา น้อยโต
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๒

นางสาวสุภาภรณ์ อบเชย
๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๓

เด็กหญิงอธิติญา จันทนเสวี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๔

เด็กหญิงอธิติมา จันทนเสวี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๕

เด็กหญิงกันยา ศรีสุข ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๖

เด็กหญิงกัลยารักษ์ ร่มไทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๗

เด็กหญิงกุลนัฐ พรมศิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๘

เด็กชายจิรายุทธ พิพิทธ์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคูณ ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๐

เด็กหญิงชุดาภา เหล็กกนก ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๑

เด็กหญิงญาดา บุญยะสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๒

เด็กหญิงณัฐณา ฉุยกลม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๔

เด็กหญิงทิพาพันธ์ ขันดวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๕

เด็กชายธีรภัทร เนียมสุวรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๖

เด็กหญิงนภัสสุภา จากผา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๗

เด็กหญิงนำริน ผายเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๘

เด็กชายปุณณภพ ภู่คุ้ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๘๙๙

เด็กหญิงพิมชนก สุดสวย
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๐

เด็กชายภิญโญ พูลเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๑
เด็กหญิงรัตติกานต์ เภารอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๒

เด็กหญิงวนิดา เขือนนันท์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๓

เด็กชายวรวัฒน์ คลังแสง
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๔

เด็กหญิงวิลาสินี อรศรี ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๕

เด็กชายวีรภัทร เพชรพงศ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๖

เด็กชายวีรภาพ แก้วเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๗

เด็กชายวีรวุฒิ แสนโม่
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๘
เด็กหญิงอนุสราพันธ์

ธรรมรักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๐๙

เด็กชายอมรเทพ บุตราช
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๐

เด็กชายอัศวิน แสงนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๑

เด็กหญิงไอรดา อินทรสุนทร ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์

จุลปะ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๓

เด็กหญิงกัลยกร แสงพราว ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๔

เด็กหญิงฐิติพร สายทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรพราว ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ยอดจันทร์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ เผือกทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๘

เด็กหญิงนาถนภา ศรีคำดอกแค
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๑๙

เด็กหญิงนุชจรี จอมผา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๐
เด็กหญิงปญญาพร ปานพรหม ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๑

เด็กหญิงภัทราพร มุ่งอาสา ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๒

เด็กหญิงสิราวรรณ พายพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๓

เด็กหญิงสุภัทธตรา ยนต์วงศ์จันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๔

เด็กหญิงสุภาคินี จันทร์ประสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๕

เด็กหญิงเอวิตรา อินทรสุนทร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๖

เด็กหญิงเอือใจ

้

ไชยหาเทพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๗

นางสาวสุรัสวดี วงษ์คงดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๘

นางสาวกวินทรา เจริญขำ ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๒๙

นางสาวกอเงิน วิเศษศรี ๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๐

เด็กชายกิตติพงศ์ ลือพืช ๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๑

นางสาวอรญา รัศมี ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ คูทองคำ ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๓

เด็กหญิงชฎาพร ทรัพย์ศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ปูจาด ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๕

เด็กชายณฐพล รัตนปริคณน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๖

เด็กหญิงณิธาภัทร ชัยพรหม
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๗

เด็กหญิงดวงกมล รืนรมย์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองศรี ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๓๙

เด็กหญิงมัทตารี คิดดี ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๐

เด็กหญิงศิรดา รีเรืองชัย
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๑

เด็กชายอนุวัตร์ วันจงคำ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๒

เด็กหญิงอรณี ศรีนอ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๓

เด็กชายกษิดิศ สังข์ทอง ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๔

เด็กชายกิจอนันท์ อ่อนบึง ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๕

เด็กชายขัวญชัย เปยสันเทียะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๖

เด็กชายจักริน เทศเขียว ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๗

เด็กชายเจษฎา ยอดรัก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๘

เด็กชายณัฏฐชัย สังวาลย์สวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๔๙

เด็กชายณัฐดนัย แก้วเมืองน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๐

เด็กชายธนัท ร่มเย็นเปนสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขุนพรมเกสรา ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๒

เด็กหญิงปพิชญา นวมเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๓

เด็กหญิงปริยพัชร์ แก้วทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ จิตต์แสวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆวิไล
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๖

เด็กชายพีรวัส ธนพรมงคลชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๗

เด็กชายสาทร กมลาสิน ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๘

เด็กชายสิรพัณโญ กะมุทา
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๕๙

เด็กชายแสนชัย สนแก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๐

เด็กชายอนันตชัย ดีศรี ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๑

เด็กหญิงอัญชริกา นามโนรินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๒
เด็กหญิงอาภัสราภา

เวฬุมาศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๓

เด็กชายเอกศิษฏ์ ฝนแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๔

เด็กชายณัฐพล เทียมทอง
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๕

เด็กชายเดโช สุริยรังสี ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๖

เด็กหญิงบุญธิดา สิงห์ซอม
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๗

เด็กหญิงปทมาพร สีละโคตร
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๘

เด็กหญิงภัคจีรา เตชะอุดมกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๖๙

เด็กหญิงมายูมิ เล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๐

เด็กหญิงวาสนา มีทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๑

เด็กหญิงศุภาพัทธ์ พงษ์ศิริปรีดา ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ กาญคามิน ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๓

เด็กหญิงอรพร ทรัพย์กมล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๔

เด็กหญิงณัฐกาญน์ โนรี ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๕
เด็กหญิงสกาวเดือน เวรวรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๖

เด็กชายอิทธิวัฒน์ เทิดศักดิรุ่งนภา

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๗

เด็กชายจารุพงศ์ สีมาวรพงศ์พันธุ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๘

เด็กชายฐิติพงศ์ แผ่ผ่องพรรณ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ลิม

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๐

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์อำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๑

เด็กชายนฤดม ฤกษ์อุดม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๒

เด็กชายปณณธร คงเทศ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๓
เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์

สีเสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรเสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๕

เด็กหญิงรธิตา บุญมายืนยง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๖

เด็กชายศุภศักดิ

์

สินธุพันธุ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๗

เด็กหญิงสุภนิดา ยิงประเสริฐ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๘

เด็กชายอัครชา สืบสิงห์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๘๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุขสำรวย ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๐

เด็กชายกิตตินันท์ ธรรมพิดา ๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๑

เด็กชายพงษ์ภรณ์ เสริฐจำเริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๒

เด็กชายพีรณัฐ ทองพะเนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๓

เด็กชายเพทาย กล่อมวิญญา ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๔

เด็กชายภูตะวัน ศิริวงค์จักร
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๕

เด็กหญิงวรินยุพา วันสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๖

เด็กชายวีรภัทร ทรัพย์สมบัติ ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๗

เด็กชายสหรัถ เขียนแม้น ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๘

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ หมวดคงทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๒๙๙๙

นายธีรภัทร จันทะดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๐
นายนำชัย พนาสันต์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๑

นางสาวพิชญา เพชรดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๒
นางสาววรรณนิสา แต้มงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๓

นายสิทธิกร อำนวยพานิช
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๔

นางสาวกชมน เชิงหอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๕

นางสาวฐิตาภรณ์ พิมพ์กลาง ๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๖

นางสาวนภาพร ผิวเกลียง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๗

นายพิชัยวัฒน์ คำจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๘

เด็กหญิงไพริน บัวงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๐๙

เด็กชายยศกร อดุลยฤทธิกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๐

นายวัชรากร เข็มศร ๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์

แพงคำอ้วน ๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๒

เด็กหญิงกรทิพย์ ศรีเทพ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๓ เด็กหญิงกัญญลักษณ์
อุนาสิงห์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชมภู

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๕

เด็กหญิงกุลณภา นิลจันทร์ ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๖

เด็กหญิงเกวลิน เหมวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๗

เด็กชายเกือกูล

้

พูลทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๘

เด็กชายคุณานนต์ พลสันทะ ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๑๙

เด็กชายจักรภพ ผ่องใส
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๐

เด็กชายจักรี จิตรบุญ ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๑

เด็กหญิงเจลดา จิวรี

๋

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๒

เด็กหญิงชญานิศ กันทา ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

อินธนู
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๔

เด็กชายณภัทร วิมาละ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๕

เด็กหญิงณภัสสร จันทร์รุ่งอนันต์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พัฒนประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ลีนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๘

เด็กชายณัฐชัย เรณู
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เปลวเพชร
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๐

เด็กชายณัฐวัตร โสมา ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๑

เด็กชายเดชาวัต ละฎาพันธุ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๒

เด็กหญิงทักษิณา กริวกระโทก

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๓

เด็กชายธนกฤต จ้อยศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๔

เด็กหญิงธนภร พลายเดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๕

เด็กหญิงธิญาดา สกุลกาญจนาภรณ์ ๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๖

เด็กหญิงธิดาเทพ เจตินัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ ธนพัฒนาชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๓๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ อภิญญานนท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๐

เด็กหญิงนริศรา คงเผ่า ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๑

เด็กหญิงปฐมาวศรี อาณุภาพ

โพธิจิว

์ ๋

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๒

เด็กชายปวรุตม์ ธานี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๓
เด็กหญิงปณณรัตน์ จิรศรัณพัฒน์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๔

เด็กหญิงปณณิกา งามวุฒิวร ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๕

เด็กชายปยบุตร วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๖
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๗

เด็กหญิงพรหมพร สีกลำ ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว สุขขา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๔๙

เด็กชายพุทธิพงษ์ งามสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๐
เด็กหญิงเพ็ญสุภัคร์ พิลาวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๑
เด็กหญิงแพรพลอย โกมลศรี ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๒

เด็กหญิงภคพร ตันจรารักษ์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๓

เด็กหญิงภัทรลดา รุณทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๔

เด็กหญิงภิรตรา กรอบเงิน ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๕

เด็กชายมนัฐยศ จิตรสมาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๖

เด็กชายรวิพล ผายรัศมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๗

เด็กชายวชิระ สุดประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๘

เด็กชายวรพล วินิตสร
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๕๙
เด็กหญิงวรินทร์ทร อุณหดิลก ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๐

เด็กชายวันเฉลิม สงสาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๑

เด็กหญิงวาสนา โอสถานนท์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๒

เด็กหญิงวีรดา เดชโฮม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๓

เด็กชายวุฒิภัทร หอมแขก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๔

เด็กชายศราวุฒิ ระย้าทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๕

เด็กหญิงสุมิตรา หอมเกษร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๗ เด็กหญิงจันทราภรณ์
ไพรจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๘

เด็กหญิงชลธาร อาบทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๖๙

เด็กหญิงชลิศา มณีรัตน์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๐

เด็กชายธนพล ถมยาวิทย์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๑

เด็กชายเธียรธาดา ปานต๊ะระษี ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๒

เด็กหญิงนฤมล เหมือนใจ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๓

เด็กชายนวภัทร พวงพุทธ
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๔

เด็กหญิงนัฐนิชา วรรณกง
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๕

เด็กหญิงนัดตยา สังข์โชติ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๖

เด็กชายบดินทร์ ศรีหาคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๗

เด็กหญิงบุษบา เขียวแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช นวลพลับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๗๙

เด็กชายพรเทพ ถาวรแท้ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๐

เด็กหญิงพาฝน จันทร์มี ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๑

เด็กชายพิจักษณ์ ลิมลำเลิศกุล

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๒

เด็กหญิงพิชชาอร บัวเกิด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๓

เด็กหญิงพิชาภา อรุณฤกษ์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ อัคฮาด ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๕

เด็กหญิงเมษณี แสนเมือง ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๖

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชีวะหิรัญ
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๗

เด็กหญิงสุธิณี ทองแวว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พิมมงคล ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๘๙

เด็กหญิงสุภนิดา เมฆวงศา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๐

เด็กหญิงสุภาพร พนารินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๑

เด็กหญิงอภิชญา บุญลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๒

เด็กหญิงอริสา โหม่งมาตย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๓

เด็กหญิงอิสริยา พลอยศรีไพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๔

เด็กหญิงกัญวรา ปะวะโน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๕

เด็กชายคณพัฒน์ จันทร์วิเศษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๖

เด็กหญิงจิรวดี เอียมจิตร์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๗

เด็กหญิงชลกร นวลละออง
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วอาจ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๐๙๙

เด็กหญิงญาณิสา รัตพลที
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๐

เด็กหญิงณธิดา เทพาศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๑

เด็กหญิงณรินรดา เพชรรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา กาญจนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๔

เด็กชายณัฐพล อยู่ดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๕

เด็กชายณัฐวัตร วัฒนาพรประเสริฐ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๖

เด็กชายธนกฤต สุขโกษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๗

เด็กหญิงนภัสสร รุ่งทอง ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๘

เด็กหญิงไปรยา สนธิลัคณากุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๐๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ เวบ้านแพ้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๐

เด็กหญิงมานิตา ชมเชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๑

เด็กหญิงวรัชยา ประทุมรุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๒

เด็กหญิงวันวิสา พราหมณัง ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๓

เด็กหญิงไอรดา อยู่เปรม ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๔

เด็กหญิงแซงดาว สุขโข
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๕

เด็กชายฐากร วันมีโชค
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๖

เด็กชายณพฤกษ์ ถนอมพวก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๗

เด็กชายธวัชพงษ์ พึงบางกรวย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๘

เด็กชายนนทกานต์ พนมวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๑๙

นางสาวนำเพชร เปาเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๐

เด็กหญิงปทิตตา นามจะโปะ
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๑

เด็กชายพชร ทศเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๒

เด็กหญิงพรรณวดี กลางพิมาย ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๓
เด็กหญิงมนัสวรรณ ประวัติษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๔

เด็กหญิงกรนันท์ อภิวัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๕

เด็กชายคมสันต์ มิงพฤกษ์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๖

เด็กหญิงจิตติญา นาทองลาย ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๗
เด็กหญิงพลอยชมพู ศรัทธาคม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๘

เด็กหญิงศศิธรณ์ ดิษฐระหาญ ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๒๙
เด็กหญิงปริญลักษณ์

นามมะลิ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๐

เด็กหญิงอภิณญา ศรีสุพงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๑

เด็กหญิงกมลเนตร แย้มมงคล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๒

เด็กหญิงเขมิกา พรหมโคตร ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๓

เด็กชายชยามร มาตขาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๔
เด็กหญิงตรีธารทิพย์

เจริญสันต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๕

เด็กหญิงธีร์สุดา คำมะโน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๖

เด็กหญิงพัชรพร กิจเจริญภิญโญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๗

เด็กหญิงพีรดา แสงมะโน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๘ เด็กหญิงแพรธารทอง
ประสพสิน ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๓๙

เด็กหญิงวรรณษา ทัศนาธร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๐

เด็กหญิงศรีวิสา อริยวัฒนศิริ ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๑

เด็กหญิงศิริกัญญา สีดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เกตุราม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๓

เด็กหญิงสายธาร แสงอร่าม ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๕
เด็กหญิงอัญญาภรณ์

วงษ์พินิจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๖

เด็กชายอัฐศราวุธ จิตสนธิ
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๗

เด็กชายเกรียงไกร แหวนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๘

เด็กหญิงชยุตรา เพียรงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๔๙

เด็กหญิงชัชชญา ศรีเจริญจิระ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๐

เด็กหญิงณิชารีย์ แตะกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญโสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๒

เด็กชายเทียนชัย เทียนถวาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๓

เด็กหญิงธนิดา นิมเงิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๔

เด็กหญิงธัญญ์นรี อภิพรกันตวัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๕

เด็กหญิงธัญนันท์ โพธี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๖

เด็กหญิงนฤพร ม่วงศรี ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๗

เด็กหญิงนลิษา หม่อมเป
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๘
เด็กหญิงนักปรัชญา พิริยะเวช ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๕๙

เด็กหญิงนิศา ภูบาทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๐

เด็กชายบวรทัต จิตรสำราญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๑

เด็กชายปฏิภาณ ยิโก ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๒

เด็กหญิงปณาลี วุฒิอนันต์ชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๓

เด็กหญิงปภัสรา ยันระหา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๔

เด็กหญิงปยธิดา ดาวอู๊ด ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๕

เด็กหญิงปยะพร ดีนาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๖
เด็กหญิงปุณณกานต์

พันธ์สิงห์จบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๗
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ปาละ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๘

เด็กหญิงพนัชกร ตังคติธรรม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน เจือจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๐ เด็กหญิงพรรณนาราย
แก้วไพฑูรย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๑

เด็กหญิงพรวิมน กิมใช่ย้ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๒

เด็กหญิงพิชญพร แซ่อึง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๓

เด็กหญิงพิชญาพร ไชยฤกษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อยู่ไพศาล ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๕

เด็กหญิงภัทรธิญา ทองคงใหม่ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๖

เด็กชายภาวัต ติงสง่า
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๗

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ มังกรไพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๘

เด็กหญิงรัญชิดา พงษ์เภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๗๙

เด็กหญิงรินรดา คมปรียารัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๐

เด็กหญิงวรัญญา ปอมทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๑

เด็กหญิงวรัญญา เหล็กกล้า
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๒

เด็กชายวรัธนนท์ พวกไทสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ทิพย์สันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๔

เด็กหญิงวสุมาศ สายศร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๕

เด็กหญิงวาริพินทุ์ เขตสมุทร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๖

เด็กหญิงวิภาวี สุริยันต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๗

เด็กหญิงเวธกา แปลงไร่
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๘

เด็กหญิงศศิธร ทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล อนุกูลชัยสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๐

เด็กหญิงศิริกัญญา สุขคีรี
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๑

เด็กหญิงศิลัมพา ปยะกาโส
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๒

เด็กชายศุภวิชณ์ แก้วเลิศดิลก
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เต่าจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๔

เด็กหญิงสายธาร คูประเสริฐ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๕

เด็กชายสิทธิโชค แก้วไทรหาญ
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๖

เด็กหญิงสิริพิมพ์ เพ็ญดารา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๗

เด็กหญิงสุจิตรา จีระสมบัติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๘

เด็กหญิงสุธาสินี ไวยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๑๙๙

เด็กหญิงสุนิตา เนตรสุวรรณ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๐

เด็กหญิงอัญชิสา นันทสันติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๑

นางสาวอาริสา เวชศาสตร์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๒

เด็กหญิงอินทิรา เดชมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๓

เด็กหญิงกมลชนก คงเพ็ง ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๔

เด็กชายกรกมล สิงห์บัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๕

เด็กหญิงกันติชา ทองเชือ

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เสือเพ็ชร์ ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๗

เด็กหญิงขนิษฐา รักษาอยู่ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๘

เด็กหญิงขวัญชนก มุลม่อม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๐๙

เด็กหญิงญาณิศา นิยม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๐

เด็กหญิงณัฎฐนิช ไทยเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา คำเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๒

เด็กหญิงณัฐนิชา รืนฤทัย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๓

เด็กหญิงดรุณีพร พรหมผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๔

เด็กชายต้นกล้า ยังยืนยงค์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๕

เด็กชายทินภัทร รูปเอียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๖

เด็กชายธนภูมิ สุดสาลี
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๗

เด็กหญิงธัญญ์นรี ใบกุหลาบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๘

เด็กหญิงนัชชา ก้องโสตร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๑๙

เด็กหญิงบุญสิตา พึงเถือน

่ ่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๐

เด็กหญิงปาณิสรา ทองเดิม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๑

เด็กหญิงปารีณา สมพฤกษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๒

เด็กหญิงปุณฑริกา สินธ์สมุทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ นวลแย้ม ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๔

เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มพวง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ววิเชียรฉาย ๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อยู่หุ่น

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๗

เด็กชายภูริธัตต์ คิดการ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ฉันทะลาภ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๒๙

เด็กหญิงสิรภัทร หมันเพียร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๐
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ พุ่มสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๑

เด็กหญิงอทิตยา โพธิลักษณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๒

เด็กหญิงอนันตญา แสงอาเฉียน ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๓

เด็กชายอนุชิต จันทร์สำราญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๔ เด็กหญิงอังคณากรณ์
บุญเหมาะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๕

เด็กชายอัศวิน อินทะมาตย์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๖

เด็กหญิงอาภัสรา อุปฮาด ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๗

เด็กชายกฤษณะ เบ้าทุมมา ๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๘

เด็กชายณัฐพล ชัยดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๓๙

เด็กชายดุษฎี จันทรสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๐

เด็กหญิงปาจรีย์ สุธะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๑
เด็กชายพรหมเมษฐ์ โพธิชัย

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๒

นายภูมิพัฒน์ จุนลา ๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๓

เด็กหญิงเมธาวดี ปดตานัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๔

เด็กชายวรพล กล่อมเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๕

เด็กชายวิชิต ทบแก้ว ๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ พูนเพ็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร คล้ายแต้
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวเขา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๔๙

เด็กชายธีระ รักษาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ผันอากาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๑

เด็กชายปยะ ศรีน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๒

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ นาคบุญช่วย ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๓
เด็กหญิงศกลวรรณ โพธิจารย์

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๔

เด็กหญิงสุชาดา ฤกษ์ใหญ่ ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๕

เด็กหญิงอมินทาร์ โพธิแจ้ง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๖

เด็กหญิงอริสา มูลโพชา ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๗

เด็กหญิงฐานิดา เหมือนแม้น ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๘

เด็กชายณัฐรัชต์ ผ่องโสภณ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๕๙

เด็กหญิงธารินี จันทร์สุวรรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๐

เด็กหญิงหิรัณยา กิงจำปา

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๑

เด็กชายวรวิทย์ บุญดี ๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๒

เด็กหญิงพรรณิภา โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๓

เด็กหญิงณัฐพร หมันขัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๕

เด็กชายตะการชัย ปกษี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๖

เด็กหญิงปนัดดา บุญสุวรรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๗

เด็กชายสถาพร เอียมยิม

่ ้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา แสนสวาท ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๖๙

เด็กหญิงนิจจารีย์ บัวระพันธ์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๐

เด็กชายวีรภัทร เอียมอนันต์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๑

เด็กชายสิทธิชัย เกิดมังมี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๒

เด็กหญิงกานต์มณี รักคุณ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๓

เด็กหญิงจีรวรรณ จันทร์แจ้ง
๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๔

เด็กชายปริญญา ชูวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๕

เด็กหญิงสุมินตรา ใหม่อินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๖

เด็กชายชนันธร ปนคร้ามสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๗

เด็กหญิงณัฐกมล จันทร์อำรุง ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๘

เด็กหญิงพรนภา อยู่สมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๗๙
เด็กหญิงรัชนีวรรณ กล่อมจิตร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๐

เด็กหญิงนภัสสร สดใสญาติ ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๑

นางสาวปราณี - ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา สุขประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๓

เด็กหญิงภิญญดา ทองใบ ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๔

เด็กหญิงพิยดา สังศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๕

เด็กหญิงสาวิตรี ประกอบเพชร ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๖

นางสาวสุนันทา ทองสุทัศน์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๗

เด็กหญิงจรรยพร ทับทิมศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๘

เด็กหญิงชลธิชา สืบเสน ๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๘๙

เด็กหญิงชาลิสา ชมชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๐

เด็กหญิงณัฐสุดา เกตุเขียว ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๑

เด็กหญิงณิชมน แซ่อึง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๒

เด็กชายยุทธนา เขมกชกร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๓

เด็กหญิงอารีญา ธัญพืชน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๔
เด็กหญิงจุฑาวรรณ มะลิไทย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ หลวงพาโล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๖

เด็กชายธรรมชัย เจริญพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๗

เด็กชายธันวา เหมือนสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๘

เด็กหญิงสุตาภัทร นิระมาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๒๙๙

เด็กชายอภิชัย จันดี ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๐

เด็กชายกมลภพ นะราชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร

สระทองเทียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะโสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๓

เด็กหญิงจิตตรา เกษสาคร ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พ่วงสุนทร ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๕

เด็กหญิงชฎาภา ทองกลัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๖

เด็กหญิงฐิติมา ครึนสันเทียะ ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๗ เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
ยางงาม ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๘

เด็กหญิงณัฐพร ปยวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๐๙

เด็กหญิงณิชา เกิดแก่นแก้ว
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๐

เด็กหญิงปภาดา คันธะเสน
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๑

เด็กหญิงวรดา โต๊ะสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุขอารมณ์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สูนสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๔

เด็กชายอัษฎา สุจริต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๕

เด็กหญิงอาริญา พีบขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๖

เด็กชายเอกภพ คดีทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิเกิด

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๘

เด็กชายวิศรุต สำราญสาตร์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๑๙

เด็กชายมิถุนา ภิรมย์จันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๐

เด็กหญิงจิตโสภี ใยดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๑

เด็กชายณัชพล แซ่ตัน

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๒

เด็กชายนิเวศน์ เนติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ นนทสิริกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๔

เด็กหญิงสิริวรรณ พึงเทียน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๕

เด็กชายชัยกิจ อักษร
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๖

เด็กหญิงทัศนีย์ น้อยเหนือย

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๗

เด็กหญิงณิชากร สิงห์สอน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๘

เด็กหญิงณิชานันท์ เทียนเสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๒๙

นางสาวจินดารัตน์ พลอยทับทิม
๒๙/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๐

นางสาวสุมาลี พรมคำ
๒๒/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กิงก้าน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๒
เด็กชายดำรงค์รักษ์ กิงก้าน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๓

เด็กชายธนาดุล แสงใส ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๔

เด็กชายธนาวุฒิ บุญม่วง ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๕

เด็กหญิงนุชอารีย์ แก้วกลินทอง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๖

นายมัทยุทธ กาฬภักดี
๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๗

เด็กชายรพีพัฒน์ เณรแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๘

เด็กชายศิลาวิชญ์ สาหัส
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๓๙

เด็กชายสิงหราช ปนภู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๐

เด็กหญิงสุกัญญา อู่คชสาร ๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๑

เด็กหญิงสุชานาถ คล้ายวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุนิดา กันธิยะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๓

เด็กหญิงสุปวีณ์ ตะวันหะ ๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๔

เด็กชายแสงเพชร แสงเหลา ๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริจร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๖

เด็กชายอัฐพล สนองชาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๗
เด็กหญิงกนกพรรณ ไพศาลศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๘

เด็กหญิงกรชวัล อยู่แล้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๔๙

เด็กชายโกมินทร์ จำปาวดี ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  
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ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๐

เด็กหญิงชนิดา พูลสมบัติ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สังวาลย์เล็ก ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๒
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญจำพลาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุขใส ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๔

เด็กชายปฏิภาณ เศษคำ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๕

เด็กชายปฏิภาณ สร้อยสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ชาชมราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๗
เด็กหญิงปุณยารัตน์ จันสีมา ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๘

เด็กหญิงพรทิพา นิมสอน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๕๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ อยู่ดี ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๐

เด็กหญิงพิริสา ภู่เทศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๑

เด็กหญิงภาวิณี เงินประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๒

เด็กชายภูมินทร์ ภุมมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๓

เด็กชายมรุพงศ์ สมหวัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๔

เด็กหญิงรัชฎาพร เลียมมินพูล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๕

เด็กชายรุ่งเรือง พ่อสาร ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๖

เด็กหญิงวาสนา ช่วยอาษา ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๗

เด็กชายวีระพงษ์ สมหวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๘

เด็กชายศราวุฒิ แตงทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๖๙

เด็กชายศักดิรินทร์

์

บุญเสริมทรัพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๐

เด็กหญิงศิริพร เงินประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๑

เด็กหญิงศิริยากร อินละมุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๒

เด็กชายศุภวัทน์ โทชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๓

เด็กชายศุภวิชญ์ มีศิลป ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ ชูช่วย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา เงินประเสริฐ ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

คางดวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๗

เด็กหญิงสุรีพร ไตรพรหม ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๘

เด็กชายสุวินัย นพรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๗๙

เด็กชายอนุพล พุ่มทิพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๐

เด็กชายอาทิตย์ พรมวงศ์ศา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๑

เด็กชายอารุวัฒน์ สินทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๒

เด็กชายเอกพล มณีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๓

เด็กชายกิตติภูมิ ยุติธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๔

เด็กชายฐาปกรณ์ เจริญรส
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  
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ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๕

เด็กชายธนภัทร โชติมณี ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๖

เด็กชายปญญวัต สุทธิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๗
เด็กชายภัทรทรากร ไกรษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๘

เด็กหญิงศิริพร คำแท่ง ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาวรามัญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเจือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๙๑

นายกิตติกร เกตุมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๙๒

นายณัฐวุฒิ แก้วเสถียร ๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุฐิตา เกตุมะณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๕๒๖๑/๓๓๙๔

เด็กหญิงอาภัสรา ทองรุ่งงาม
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชันโท

้

วันที  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒

่
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