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บัญชีรายช่ือผู้สอบประโยค  ธรรมศึกษาช้ัน ตรี ได้
ในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๕๕๗

ส านกัเรียน  คณะจังหวัด  อ่างทอง   ภาค  ๒
ส่งสอบ  ๔,๖๘๕ คน   ขาดสอบ ๔๑๙  คน   คงสอบ ๔,๒๖๖ คน   สอบได้ ๓,๓๙๔ คน   สอบตก ๘๗๒  คน

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1 1 นาย พภิพ ธรีะภากร 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

2 2 นาย กติตศิักดิ์ ย ิม้สละ 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

3 3 นาย ภวตั ร ่ารวย 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

4 4 นาย ธนติศักดิ์ เกตนุาค 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

5 5 นาย นนทศักดิ์ ไกรเลศิ 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

6 6 นาย ทราวฑิ แสงแดง 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

7 7 นาย ปรัชญา ประมวลวทิย9์ ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

8 8 นาย กรวทิย์ แสงทอง 12 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

9 9 นาย ธนพล สงัวาลวงษ์ 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

10 10 นาย ประเดมิ แดงประดับ 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

11 11 นาย มนตรี รักมาก 7 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

12 12 นาย จโิรจน์ งามโรจน์ 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

13 13 นาย อรรถพล ภูร่ะหงษ์ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

14 14 นาย ศภุนัย โรจนันท์ 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

15 16 นาย พชิณุตม์ ชยัชติาทร 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

16 18 นาย อดศิักดิ์ สขุสมวงศ์ 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

17 19 นาย ธนวฒัน์ จอ้ยชรัูศมี 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

18 20 นาย สรุพงษ์ งามวงษ์ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

19 21 นาย อเุทน หอมเย็น 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

20 22 นาย โกปาน ไหลสงวนงาม10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

21 23 นาย สรุเดช งามสอาด 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

22 24 นาย สญัญา จันทรห์นู 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

23 25 นาย ชชูาติ สขุมา 12 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

24 26 นาย กติตวิรรณสอนตน 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

25 27 นาย นพพร สดุใจ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

26 28 นาย สนิสง่เสรมิกันสถติย์ 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

27 29 นาย เอกชยั สวุรรณโน 7 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

28 30 นาย สรุสหี์ พงศศ์รี 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

29 31 นาย ทรงนารถ รัตนชโูชติ 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

30 32 นาย อานนท์ แยม้กลบี 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

31 33 นาย พชิา พลูมี 9 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

32 34 นาย นภดล จันทรล์ักษณ์8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

33 35 นาย สนุทร คงเนียม 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

34 36 นาย ทองพนู แกว้มณี 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

35 37 นาย ปิยะศักดิ์ สภุาเพยีร 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

36 38 นาย สรพัฒน์ โกมล 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

37 39 นาย ชเูกยีรติ รอ้ยแกว้ 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

38 41 นาย สาธติ ผวิบาง 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

39 42 นาย สนทร ชอ่จ าปี 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

40 44 นาย บญุเลศิ สดุเทยีน 7 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

41 45 นาย ณัฐพงษ์ ปานนสิยั 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

42 46 นาย เกรยีงศักดิส์มบรูณ์ทรัพย์2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

43 47 นาย อภศิักดิ์ ลพมณี 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

44 48 นาย วโิรจน์ วฒุอิอ่น 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

45 49 นาย สวุรรณ์ อว่มทมิ 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

46 50 นาย เกรยีงไกร ชา้งพราย 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

47 51 นาย วนัชยั สชุกลัด 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

48 52 นาย มนัส เนียมประเสรฐิ6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

49 53 นาย สมบัติ เผอืกพันธ์ 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

50 54 นาย พงษ์ศักดิ์ กล า่บญุ 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

51 56 นาย บญุรอด บญุมาทัน 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

52 57 นาย ประสทิธชิยัข าปาน 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

53 58 นาย มาโนช สวุรรณนติย์ 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

54 59 นาย วชิาญ สงิหท์อง 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

55 60 นาย สามารถ เรอืงสวุรรณ 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

56 61 นาย เอกชยั ยิม้แยม้ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

57 62 นาย ศายทุธ ใจเกลีย้ง 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

58 63 นาย สมชาติ สขุกรณ์ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

59 64 นาย กติตศิักดิ์ แตงพันธ์ 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

60 65 นาย นพินน์ อิม่ประยรู 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

61 66 นางสาวอภญิญา กวางทอง 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

62 67 นางสาวดวงใจ หาเรอืนทอง10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

63 69 นางสาวชฏัสริิ แสงแกว้ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

64 71 นางสาวลสตา จันทรห์อม 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

65 72 นางสาวมัลลกิา มสีมทรัพย์ 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

66 74 นางสาวสายชล ชอ่จ าปี 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

67 76 นางสาวจริาภรณ์ ชารักกลิน่ 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

68 77 นางสาวธมลวรรณ อรุณแสง 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

69 80 นางสาวนชจรี เชือ้วงษ์ 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

70 81 นางสาวศันสนีย์ ปลืม้จติต์ 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

71 82 นางสาวพลอยณชิชาศรพีลนติยิศ11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

72 83 นางสาวประภัสรา เดชฟุ้ง 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

73 87 นางสาวดวงสมร พนิยิง่ 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

74 88 นางสาวดาลัด ป่ินไพทลู 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

75 89 นางสาวปิยมาภร เอีย่มละมาย4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

76 91 นางสาวศศมิัย สวรรคพ์งศ์ 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

77 92 นางสาวจฬุา ทองแตง 2 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

78 94 นางสาวกัญญารัตนเ์ศรษฐกจิ 5 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

79 95 นางสาวสชุาดา ทองใบ 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

80 96 นางสาวกัญญา ชว่งชู 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

81 97 นางสาวอรัญญา สภุวรรณ์ 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

82 98 นางสาวนันทนา หงสป์ระภาส1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

83 102 นางสาววรรณา อิม่ทรัพย์ 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

84 103 นางสาวจนิตนา สนิทรัพยส์กลุ8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

85 104 นางสาวจฑุามาศ กง๋ฉนิ 12 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

86 105 นางสาววชริา ไฉยยา 10 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

87 106 นางสาวจรัิฐตกิาล วงศฑ์ฆีะบตุร12 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

88 107 นางสาวประจวบ จันทร 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒ / ๗๐
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89 108 นางสาวเครอืวรรณนุ่มฤทธิ์ 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

90 110 นางสาวสอิง้ บญุธรรม 4 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

91 111 นางสาวมนีา พลูสวสัดิ์ 3 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

92 113 นางสาวรัตนา สวา่งเมฆ 11 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

93 114 นางสาวตลุา กันทรัพย์ 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

94 115 นางสาวรังสมิา ศลิารัตน์ 8 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

95 116 นางสาวน ้าออ้ย มาลัยทอง 1 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

96 117 นางสาวภัทรลภา หวานล ้า 6 ##เรอืนจ าจังหวดัอา่งทองศาลาแดงเมอืงอา่งทองตน้สนตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

97 118 เด็กชายสาธติ ทรัพยอ์าภรณ์11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

98 119 เด็กชายธรรมธร     ชมภู่ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

99 120 เด็กชายทรัพยส์นิ  อุน่ละมา้ย 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

100 121 เด็กหญงิศศธร    อรรถศริิ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

101 122 เด็กชายนพรัตน ์  ขันธวธิ ิ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

102 123 เด็กชายสริวทิญ ์ ตะโนรี 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

103 124 เด็กชายปฏภิาณ ประทปี 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

104 125 เด็กหญงิพมิมาดา  บัวระยับ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

105 126 เด็กชายภานุพงศ ์ สวา่งอรุณ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

106 127 เด็กชายอัษฎายธุ   ศริจิรรยา 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

107 128 เด็กชายพรีะณัฐ   ผมออ่น 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

108 129 เด็กชายบรัุสกร   บญุอนิทร์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

109 130 เด็กชายสรุเชษฐ จโุฑปะมา 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

110 131 เด็กหญงิพลอยสวย   พัวโสภติ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

111 132 เด็กหญงิชลติา  แสงทับ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

112 133 เด็กชายสรชชั   วลิัยปาน 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

113 134 เด็กชายพรีดนย ์  ดวงวงค์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

114 135 เด็กชายพฒุพิงษ์   ปั้นงาม 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

115 136 เด็กหญงิรักษิณา  อังสจัจะพงษ์8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

116 137 เด็กชายทววิรรธน ์ เกดิค า 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

117 138 เด็กหญงิกลุพัตร  ธพัินธ์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

118 139 เด็กชายสหรัตน ์ ขาวเจรญิ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

119 140 เด็กชายธรีภัทร์ โชคชยัสริิ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

120 141 เด็กชายธนวฒัน์  วรีะพงษ์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

121 142 เด็กชายนลิักษณ์บด ี  ชสูงัวาลย์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

122 143 เด็กชายภาณุพงศ ์ภูเ่ขยีว 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

123 144 เด็กชายธนชาต   รสโอชา 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

124 145 เด็กหญงิมณฑกานต ์ปวรศิ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

125 146 เด็กชายปรัชญา  เดชกระจาย10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

126 147 เด็กชายเจษฎา    จันทรร์ะยับ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

127 148 เด็กชายจริวฒุ ิ  ข าสถติย์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

128 149 เด็กชายจริภัทร   จันทนะ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

129 150 เด็กชายอรรครนิทรช์ยัพฤกษ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

130 152 เด็กชายภานุรุจ   จ่ันประดับ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

131 153 เด็กหญงิกนกวรรณ   ขวญัจติร 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

132 154 เด็กหญงิกนกวรรณ   กันทา 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

133 155 เด็กชายธรีภัทร  ศลิามาศ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

134 156 เด็กชายกติตกิร  วลิัยพงษ์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

135 157 เด็กหญงิปารชิาต ิ ท าสวน 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

136 158 เด็กหญงิพรีภัทร   อนิณรงค์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

137 159 เด็กชายกฤษดา  ผดงุศลิป์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓ / ๗๐
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138 160 เด็กหญงิพชิญอ์าภา   เพชรเอีย่ม 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

139 161 เด็กหญงิภัทรสดุา ดอกบัว 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

140 162 เด็กหญงิพมิพล์ภัส  สงิหต์ระหงา่น1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

141 163 เด็กชายธปิไตย    จันทรด์สุติขจร1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

142 164 เด็กชายชยัพร ภูร่ะหงษ์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

143 165 เด็กชายณัฐดนัย ไพรบงึ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

144 166 เด็กชายภวูนาถ ฟันแกว้ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

145 167 เด็กชายอณัฐธชิยั โสมภรี์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

146 168 เด็กหญงิพนดิา   อดศิักดิ์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

147 169 เด็กชายสทิธพิร เพิม่ทรัพย์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

148 170 เด็กหญงิกันธมิา  กจิปลืม้ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

149 171 เด็กชายทัพพยา  ไชยมาตย์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

150 172 เด็กหญงิชตุกิาญจน ์ชรีะภากร 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

151 173 เด็กชายชญานนิ จันทรก์ระจา่ง3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

152 174 เด็กหญงิฐาปณีย ์  มณีโชติ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

153 175 เด็กหญงิกัญญารัตนต์ลุาทอง 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

154 176 เด็กชายนันทพงศ์ สงิหแ์กว้สบื 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

155 177 เด็กชายอษิฎา เอีย่มค า 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

156 178 เด็กชายสทิธพิร  พันธุไ์ม ้ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

157 179 เด็กหญงิเวสญิา  ดพีลา 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

158 181 เด็กหญงิภาณสิา  มดีภีาค 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

159 182 เด็กชายพรพรหม พรหมถาวร 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

160 183 เด็กชายธรีพงศ ์ พุม่อสุติ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

161 184 เด็กหญงิพชิามญชุ ์ รัตนวงศา 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

162 185 เด็กหญงิยถูกิา ตอ้กาศ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

163 186 เด็กหญงิพาณพิชิญ ์ ศขุจติต์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

164 187 เด็กหญงิภัภัทรพรรณคงศลิป์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

165 188 เด็กชายภผูา มพัีนธุ์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

166 189 เด็กชายสริวชิญ์ จติรจักร 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

167 190 เด็กชายธรรมรัตน์ คุม้ลาภ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

168 191 เด็กชายศริศักดิ์ กรอบกระจก5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

169 192 เด็กหญงิพมิพพ์ร มขุทอง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

170 193 เด็กชายปญุญพัฒนบ์ญุธัญกจิ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

171 194 เด็กหญงิจริาพร อิม่กรุง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

172 195 เด็กหญงิวรศิลา สวุรรณชนะ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

173 196 เด็กหญงิอัญชลี จรัณยานนท5์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

174 197 เด็กหญงิภัทราภรณ์ฆอ้งเพราะ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

175 199 เด็กชายพชิยะ ทมุมา 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

176 200 เด็กหญงิเกวติา เกตมุณี 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

177 201 เด็กชายกติติ ทศพร 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

178 203 เด็กชายธนณัติ ศรสีด 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

179 204 เด็กหญงิธาราทพิย์ แป้นเจรญิ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

180 206 เด็กหญงิสลลิา เยือ้นแยม้ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

181 207 เด็กหญงิพรทพิย์ เขยีวสวาส 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

182 208 เด็กหญงิสรัุสสา พมิพเ์มอืงเกา่6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

183 210 เด็กหญงิภญิญดา เทยีมฉัตร 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

184 211 เด็กชายสายฟ้า สมประสงค์ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

185 212 เด็กหญงิจรัิชญา จวนเกา่ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

186 214 เด็กชายสหรัฐ อ าพันธท์องศริิ6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔ / ๗๐



ศ. ๘
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187 215 เด็กหญงิอรณชิา เทยีนสอาด 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

188 216 เด็กหญงิกชพร ศรสีภุาพ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

189 217 เด็กหญงิณัฐชนัน มดีี 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

190 219 เด็กชายสริภัทร ทหราวานชิ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

191 221 เด็กหญงิกัญญาภัค แกว้เฉลมิทอง7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

192 222 เด็กหญงิแพรวา ฟองเพ็ชร 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

193 223 เด็กชายนพดล เกดิเทพ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

194 224 เด็กชายอรรถกร ทองนอ้ย 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

195 225 เด็กหญงิศริรัิตน์ อนิค านงึ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

196 230 เด็กหญงิวรษิา ลว้นทับทมิ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

197 231 เด็กหญงิปวรศิา สภุาวมิล 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

198 232 เด็กชายจริศักดิ์ เฉลยจติร 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

199 234 เด็กชายสริวชิญ์ ยังคุม้ญาติ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

200 235 เด็กหญงิณัฐนรี โลมะบรรณ์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

201 238 เด็กชายสพุศนิ เพชรสวา่ง 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

202 239 เด็กหญงิศลษิา จันทรพั์ฒนพชิยั7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

203 240 เด็กหญงิกฤตพร เกดิสขุทรัพย7์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

204 241 เด็กชายไตรภพ คงมยิา 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

205 242 เด็กชายสริวชิญ์ รุง่โรจน์วฒันา7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

206 243 เด็กหญิสนิีนาฏ สโุพธิ์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

207 244 เด็กหญงิกานตธ์รีา ยนตพ์มิาย 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

208 246 เด็กชายพรีวชัร สวุรรณไตรย8์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

209 247 เด็กหญงิพรีญา เอีย่มละมา้ย8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

210 248 เด็กชายชณพล สน่ันกอ้ง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

211 249 เด็กชายชชันันท์ จติคง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

212 250 เด็กหญงิมารรัีตน์ สระบัวทอง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

213 251 เด็กชายศภุวชิญ์ วงษ์ค า 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

214 252 เด็กชายยศพันธุ์ พลูสวสัดิ์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

215 253 เด็กหญงิปวณีา โคตะพันธ์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

216 254 เด็กชายตอ่พงศ์ งามสงา่ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

217 255 เด็กชายณัฐวฒุิ พวงประดับ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

218 256 เด็กหญงิรวภิา ชนิตาปัญญากลุ8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

219 258 เด็กชายธนโชติ พงษ์เผอืก 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

220 259 เด็กชายธราดล พันธุเ์จรญิ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

221 260 เด็กหญงิภัทรมน เหลา่พเิชยีรพงษ์8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

222 261 เด็กหญงิกฤษณา เปลง่ปลั่ง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

223 262 เด็กหญงิธนาภรณ์ โพธิเ์กตุ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

224 263 เด็กหญงิวนดิา เรอืงประกาย8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

225 265 เด็กชายปฏพัิทธ์ พุม่สวสัดิ์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

226 266 เด็กชายนรนิทร์ การกสขิวธิี 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

227 267 เด็กชายภัทรพล มณีข า 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

228 268 เด็กชายณัฐภัทร สขุเสาร์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

229 269 เด็กหญงิวรศิสกลุ อมุสิา 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

230 270 เด็กหญงิปัณฑติา อนิทรท์มิ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

231 271 เด็กหญงิชตุมิา ออ่นส าลี 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

232 272 เด็กหญงิปณติา โสสวุรรณ์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

233 273 เด็กหญงินันธดิา นลิงาม 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

234 274 เด็กชายชาครติ ตะโนรี 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

235 275 เด็กหญงินภัสสร พุม่พดุ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

236 276 เด็กชายนัทธพงศ์ ดากาวงค์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

237 277 เด็กชายรามลิ พุม่ระชฎั 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

238 278 เด็กหญงิณชิา รืน่ยศ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

239 279 เด็กชายอนุพงษ์ ชยัมงคล 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

240 280 เด็กชายพลรัฐ รอดสม้ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

241 281 เด็กหญงินภัสสร เกตทุอง 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

242 282 เด็กชายศภุกร ชืน่บญุอาภรณ์9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

243 283 เด็กชายณัฐการ กลิน่ชืน่ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

244 284 เด็กหญงิออรณชิา การสมดี 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

245 286 เด็กหญงิสริกิานต์ มบีตุร 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

246 287 เด็กหญงิณัฐกานต์ ยอพันดงุ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

247 288 เด็กหญงิภัทรธดิา สขุวาสนะ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

248 289 เด็กชายพงศพัศ พองขนุทด 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

249 290 เด็กชายสทิธพัินธ์ บญุมา 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

250 291 เด็กชายภมูพัิฒน์ สงัขโ์กมล 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

251 292 เด็กชายภเูบศ รัตนศรี 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

252 293 เด็กหญงิธรรมสรณ์ ศริลิว้น 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

253 294 เด็กหญงิเสาวลักษณ์พุม่ร่มไทรย์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

254 295 เด็กหญงิกัญญาณัฐสาระวน 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

255 296 เด็กหญงิอาทติยา คงคาวตัร์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

256 298 เด็กหญงินภัสสร วงศแ์สน 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

257 299 เด็กหญงิพรนภัส สตติรกึ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

258 300 เด็กหญงิวรศิรา กระจา่ง 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

259 301 เด็กหญงิพรรณษา  เมอืงเจรญิ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

260 302 เด็กชายธนดล    ยิม้แยม้ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

261 304 เด็กหญงิกมลชนก ภบิาลพงษ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

262 305 เด็กหญงิกัญจน์กมลจารุวฒัน์ชโนทัย10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

263 306 เด็กหญงิพรชนติว์ ฤทธริงค์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

264 307 เด็กหญงิอาทติยา นาคทอง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

265 308 เด็กชายชนะนันท์ จันพลา 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

266 309 เด็กชายศภุณัฐ รสชะเอม 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

267 310 เด็กชายอาทติย์ สภุาเพยีร 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

268 311 เด็กชายณัฐชยั แจม่จันทร์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

269 312 เด็กหญงิสนุสิา หาสะศรี 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

270 313 เด็กชายกอ่เกยีรติ ญาณนาม 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

271 314 เด็กชายพศวรี์ ศรสีงัข์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

272 315 เด็กชายพลพัฒน์ ประยรูสอน 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

273 316 เด็กชายเอกสทิธิ์ หนูทอง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

274 317 เด็กชายณัฐพล แลว้กระโทก10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

275 318 เด็กหญงิพรปวณ์ี สามัคคี 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

276 319 เด็กชายชยัพัทธ์ ผลทพิย์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

277 320 เด็กชายอนุภัทร กเุร็น 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

278 321 เด็กชายภรูณัิฐ บญุทัศน์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

279 322 เด็กชายภัทรพล ผลโภค 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

280 323 เด็กหญงิเปรมฤทัย ดา่นสวสัดิ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

281 324 เด็กหญงิพทุธดิา พทุธโิชติ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

282 325 เด็กหญงิพมิพพ์สิทุธิภ์มูทิรัพย์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

283 326 เด็กชายณฐพล เสรี 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

284 327 เด็กชายภรูทัิศน์ อาจคงหาญ10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง
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285 329 เด็กชายเจษฎาภรณ์เลศิลว้นพาณชิย์10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

286 330 เด็กชายศภุสนิ สงัขส์วสัดิ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

287 331 เด็กหญงิชนาภา กันภัย 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

288 332 เด็กชายปฐมพงศ์ แชม่ชอ้ย 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

289 333 เด็กชายนติธิร แกว้รัตนศรโีพธิ์10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

290 334 เด็กชายพรียทุธ เย็นบ ารุง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

291 335 เด็กหญงิณัฎฐนชิา เอกภพอนุกลู10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

292 336 เด็กหญงิจริการ ทรัพยส์นิ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

293 337 เด็กหญงิธันวาภรณ์ โกศัย 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

294 338 เด็กหญงิปิยรัตน์ กนกจรัสวาณชิย์10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

295 340 เด็กชายรัชชานนท์เย็นอนงค์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

296 341 เด็กชายโกสนิทร์ เรยีนดารา 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

297 342 เด็กชายธนัชกร กอ่เกดิ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

298 343 เด็กชายศภุณัฐ พุม่แกว้ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

299 344 เด็กชายสทัุศน์ ชาญนารถ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

300 345 เด็กชายวฒันพัฒน์กลุอ าพล 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

301 346 เด็กหญงิเกวลนิ เชือ้นาค 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

302 347 เด็กหญงิมณีนภา วฒันา 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

303 348 เด็กชายพรีวสั ทองงาม 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

304 349 เด็กชายจักรภัทร มาระยาท 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

305 350 เด็กชายกรีติ ผลธัญญา 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

306 351 เด็กหญงิสธุาทพิย์ พมิพท์อง 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

307 352 เด็กหญงิกรกมล ชแูกว้ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

308 353 เด็กชายปฏภิาณ พันธเ์กดิ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

309 354 เด็กชายนนทพัฒน์รัตนสงิห์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

310 355 เด็กหญงิชญานี ดวงพรมทอง11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

311 356 เด็กหญงิฐติกิา ดวงพรมทอง11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

312 357 เด็กหญงิกมลชนก ขาวพันธุด์ ี 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

313 358 เด็กชายญาณวทิย์ รุง่หวัไผ่ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

314 359 เด็กชายธนวฒัน์ บญุฤทธิ์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

315 361 เด็กชายธัชพงศ์ เสยีงสน่ันกลุชา11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

316 365 เด็กชายชษิณุพงศกรพาราษฎร 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

317 366 เด็กชายรัชฐชานนท์เพ็งกระจา่ง11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

318 367 เด็กชายปณธิิ โอฬารวตัร 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

319 368 เด็กชายธรีพัฒน์ นอ้ยเรอืงฤทธิ์11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

320 369 เด็กหญงิยธุดิา ชา้งพานชิ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

321 370 เด็กหญงิบัณฑติา กันศริิ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

322 372 เด็กชายพติรพบิลู เอีย่มวจิารณ์11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

323 373 เด็กชายนติธิร สวสัดสีขุ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

324 374 เด็กชายพชิติพงษ์ ยางทอง 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

325 375 เด็กชายสทุธศิักดิ์ สอาดศรี 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

326 376 เด็กหญงิกัญญาณัฐสมสกลุ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

327 377 เด็กหญงิณัฐชยา ชเูลศิ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

328 378 เด็กหญงิปิยวรรณ พยัฆคานนท1์2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

329 379 เด็กชายณัฐภัทร แซล่ี้ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

330 380 เด็กหญงิชาลนิี สม้แกว้ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

331 381 เด็กหญงิกัญญาวรี์ กลุจนี 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

332 382 เด็กหญงิมนัญชยา ศลิปวสิทุธ์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

333 383 เด็กหญงิจรุพีร ผา่นประดษิฐ์12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง
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334 384 เด็กหญงิปณุยวรี์ คงสอน 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

335 385 เด็กชายอนุรักษ์ สนิธสุวุรรณ12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

336 386 เด็กหญงิณัฐนันท์ ทรัพยส์ถติย1์2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

337 387 เด็กชายปัณณวชิญต์ะวนันา 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

338 388 เด็กชายปาณัสม์ เรา้เลศิฤทธิ1์2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

339 389 เด็กหญงิกัญญว์รา จามรเนียม 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

340 390 เด็กหญงิกัญญว์รา วงคเ์ล็ก 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

341 391 เด็กหญงิเจนณสิตา เอีย่มโต 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

342 392 เด็กหญงิกนกลดา สนุมิติร 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

343 393 เด็กหญงิสลลิลา นอ้ยอทัุย 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

344 394 เด็กชายณัฐนันท์ พลละเอยีด12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

345 395 เด็กชายวทิยา อาลมีนิทร์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

346 396 เด็กหญงินฤสรณ์ มศีักดิ์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

347 397 เด็กหญงิณัฐมน ศรเีดช 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

348 398 เด็กชายณัฐกมล ชกัน า 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

349 399 เด็กหญงิแพรวรรณ อิม่สอาด 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

350 400 เด็กหญงิสพุชิชา โพธิย์ั่งยนื 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

351 401 เด็กชายเจษฎาภรณ์ค าปันโน 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

352 402 เด็กชายนฤบดนิทรต์ราประยรู 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

353 403 เด็กหญงิขวญัชนก จงปัตนา 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

354 404 เด็กหญงิศภุณัฐ ศลิประดษิฐ1์2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

355 406 เด็กชายอภวิชิญ์ เกดิประกอบ1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

356 407 เด็กชายเทพบดนิทรห์าพพัิฒน์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

357 409 เด็กหญงิณชิา มาอนิทร์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

358 410 เด็กชายสริภพ โกมล 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

359 415 เด็กหญงิกมลชนก นาคโชติ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

360 416 เด็กหญงิสกุฤตา พุม่ประเสรฐิ1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

361 417 เด็กชายธรรมบตุร บญุประเสรฐิ1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

362 418 เด็กหญงิจฑุารัตน์ ทรัพยอ์นันต1์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

363 419 เด็กชายกติตพัินธุ์ นุ่นงาม 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

364 420 เด็กชายธรีภัทร พุม่จันทร์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

365 421 เด็กหญงิภัทรานุช นา้มังคละกลุ1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

366 422 เด็กหญงิรวสิรา พลายบัว 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

367 423 เด็กชายปิยกลุ แทนกลาง 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

368 425 เด็กหญงิธนภร อิม่ใจ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

369 427 เด็กหญงิพมิพม์าดาจันทรเ์ศรษฐ1ี ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

370 428 เด็กหญงิพมิรดา ส าเนียง 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

371 430 เด็กชายจักรพรรดิ์ พลพภิพ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

372 432 เด็กชายบรูพา ภาคกนินอน2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

373 433 เด็กชายกฤตภัค พัฒนสตูร 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

374 434 เด็กชายชาญชานนรังผึง้ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

375 435 เด็กชายผณศิวร ประชาชนะชยั2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

376 436 เด็กหญงิปารชิาติ บัวดว้ง 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

377 437 เด็กหญงิธรีกานต์ บญุพรม 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

378 438 เด็กหญงิลภัสรดา พลูสมบัติ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

379 439 เด็กหญงิจติรลดา จญิกาญจน์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

380 440 เด็กหญงิปัณณธร ประเสรฐิศลิป์2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

381 441 เด็กหญงิฐนชิา ละออศรี 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

382 442 เด็กชายเอกณรนิทรบ์ณุสนัต์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๘ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

383 443 เด็กหญงิปภาวี สวุานชิ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

384 444 เด็กชายคมชาญ ครายานนท์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

385 445 เด็กชายมนตระการพาชืน่ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

386 446 เด็กชายจณิณวฒันจ์ติเสนาะ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

387 448 เด็กหญงิอันธกิา บบุผา 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

388 449 เด็กหญงินลินารา จติรเ์นื่อง 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

389 450 เด็กชายเทพรัตน์ บญุประเสรฐิ2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

390 451 เด็กชายธนธัช ภูร่ะยา้ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

391 452 เด็กชายกรีติ จันทรเ์พ็ง 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

392 454 เด็กหญงิณัฐณชิา อทุศิ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

393 455 เด็กชายประกาศติ ชจูติ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

394 456 เด็กชายธนะวฒัน์ สทิธิก์ลุ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

395 457 เด็กชายทเิบต เจรญิฉ ่า 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

396 458 เด็กหญงิปานวาด ศกุรเสพย์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

397 460 เด็กชายณัฐวฒุิ ขอดแกว้ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

398 462 เด็กชายศภุวชิญ์ รังษีสนัตวิานนท์3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

399 463 เด็กหญงิชตุมิณฑน์ออ่นเอีย่ม 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

400 465 เด็กหญงิภัทรภร ผลหมู่ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

401 467 เด็กชายนามสพล นาคทับที 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

402 468 เด็กชายธวชัชยั ชว่งโชติ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

403 470 เด็กชายภรูภัีทร แซเ่ฮง 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

404 474 เด็กหญงิชนัญธดิา อุน่จติ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

405 475 เด็กหญงิอรทัย จัดสรา้ง 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

406 476 เด็กชายธนธัส ศรโีสภา 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

407 477 เด็กหญงิวรชสิา บญุเลศิ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

408 479 เด็กหญงินันทน์ภัส เทยีมเศวต 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

409 480 เด็กหญงิชนมน แพทอง 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

410 481 เด็กหญงิณัฎฐา หงษ์เผอืก 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

411 482 เด็กหญงิณัฐปวรี์ เทยีนเงนิ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

412 483 เด็กชายปาราเมศ เฉลาภักตร์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

413 484 เด็กชายธัชพล รัตนอมรชยั 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

414 485 เด็กหญงิษมาธา อัศวาโกวทิ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

415 486 เด็กชายภรูชิญ์ มั่งนมิติร 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

416 487 เด็กหญงิเขมจริา ศาสตรป์ระสทิธิ์4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

417 488 เด็กหญงิณัฐกานต์ กองอรรถ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

418 489 เด็กชายพัทธสมีา แกน่ประธปู 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

419 491 เด็กชายวรีวฒุิ ชอียู่ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

420 492 เด็กชายฉัตรณรงค์ดพีลา 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

421 493 เด็กหญงิภรูชิา ชดิโคกกรวด4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

422 494 เด็กหญงิชตุกิาญจนพ์ุม่ประพัฒน4์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

423 495 เด็กหญงิดารนิ นยิมพันธุ์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

424 496 เด็กชายปะการัง พากเพยีร 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

425 498 เด็กชายชษิณุพงศ์ผลภาค 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

426 499 เด็กชายกฤษธณกรชืน่แดง 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

427 500 เด็กหญงินวพร คลา้ยพันธ์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

428 501 เด็กชายกษิดศิ มว่งพลัด 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

429 502 เด็กชายกอ้งภพ พึง่ทรัพย์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

430 503 เด็กหญงิสพุชิญา หลมิเจรญิ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

431 504 เด็กชายกติตเิดช มลูกิา 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๙ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

432 505 เด็กชายพติรพบิลู พรหมเผอืก 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

433 506 เด็กชายกฤษดนัย เบกิบานดี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

434 507 เด็กหญงิพศกิา สงัขท์อง 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

435 508 เด็กหญงิเกวาลนี นวิรณุสติ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

436 509 เด็กชายธนกฤต พรหมโคตร์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

437 510 เด็กชายวฒุนัินท์ รักงาม 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

438 512 เด็กหญงิณัฐณชิา ภาคาบตุร์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

439 513 เด็กหญงิอรนภา สพีมิพส์อ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

440 514 เด็กหญงิปณุยวรี์ เกตปุาน 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

441 515 เด็กหญงิอจลาพร คงคา 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

442 516 เด็กชายปัณณทัต พลูประเสรฐิ4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

443 518 เด็กชายภผูา จันทรม์ณี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

444 519 เด็กหญงิพจมาลย์ กลอ่มวงษ์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

445 520 เด็กชายจตรุโชค โรจนอารัมภก์ลุ4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

446 521 เด็กชายสริดนัย ตะโนรี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

447 522 เด็กชายธนกฤษ ธนกลุไพศาล4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

448 523 เด็กหญงิศจนีรา เหลอืงเกือ้กลูชยั4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

449 524 เด็กหญงิมธรุดา ป่ินวเิศษ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

450 525 เด็กหญงิธนภรณ์ อิม่เขยีว 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

451 526 เด็กชายถริวฒุิ แกว้มว่ง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

452 527 เด็กหญงิกันตฤ์ทัย ปกป้อง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

453 528 เด็กหญงิพมิพม์าดากลบีขยาย 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

454 529 เด็กหญงิมนัสวรี์ บางชมภู 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

455 530 เด็กชายสวุจัิกขณ์ ตะพานแกว้ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

456 531 เด็กชายธนกร สระเอีย่ม 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

457 532 เด็กหญงิปราณี เทยีมหลา 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

458 533 เด็กหญงิภรภัทร นยิมไทย 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

459 534 เด็กชายศภุโชค เลิ๊มศรงีาม 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

460 535 เด็กหญงิกานตม์ณี บญุเกดิ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

461 537 เด็กชายธนกฤต รองจร 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

462 539 เด็กหญงิหนึง่ฤทัย ศรนีพนคิม 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

463 545 เด็กหญงิธนชิชา ล ามะเวช 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

464 549 เด็กหญงิกนกวรรณ นรมั่ง 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

465 550 เด็กชายสริวฒุิ ทรงเจรญิ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

466 551 เด็กหญงิพัชรวรรณ คงสวุรรณ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

467 553 เด็กชายธนภัทร วลิาสวุรรณ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

468 554 เด็กชายกษิดิเ์ดช ฉาบพลอย 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

469 555 เด็กชายภมีภัทร นรจนี 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

470 556 เด็กหญงิธมลวรรณ เสมาทอง 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

471 557 เด็กชายอาชญั บ ารุงรัตน์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

472 558 เด็กหญงิรักษิตา พงาตนัุด 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

473 559 เด็กชายภาคนิ กมทุ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

474 560 เด็กหญงิพรนภัส พลูแกว้ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

475 561 เด็กหญงิโฟกัส แสงศรี 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

476 562 เด็กหญงิสพุชิชา ดวงเนตร 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

477 563 เด็กชายศภุเสกข์ แสงตระการ11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

478 564 เด็กหญงิอรอมุา อนิด า 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัอา่งทองบางแกว้เมอืงอา่งทองอา่งทองวรวหิารบางแกว้เมอืงอา่งทอง

479 565 เด็กชายกฤษกร มานพ 12 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

480 567 เด็กชายพชิยะ เกกิพฒุ 8 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๐ / ๗๐
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481 571 เด็กชายปธานนิ บญุธานี 7 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

482 572 เด็กชายยศกร ปั้นสวุรรณ 3 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

483 573 เด็กชายกติตศิักดิ์ ชสูรอ้ย 1 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

484 574 เด็กชายกฤษดา ครองณรงค์ 1 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

485 575 เด็กชายณัฐวฒุิ เดน่ดวง 6 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

486 576 เด็กชายพจนา อาจคดิการ 8 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

487 577 เด็กชายยศนนท์ ปั้นงาม 4 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

488 579 เด็กชายบารมี เขยีงดี 12 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

489 581 เด็กชายพรีภัทร ผลโชติ 2 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

490 583 เด็กหญงิญานศิา ใจกลา้ 12 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

491 584 เด็กหญงิณัฐกานต์ วงเดอืน 11 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

492 585 เด็กหญงิณัฏฐา สขุสมเลศิ 10 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

493 586 เด็กหญงินัทสนีย์ ดวงแกว้ 8 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

494 587 เด็กหญงิเปมกิา รุง่เรอืง 12 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

495 588 เด็กหญงิธติาพร แจม่ศริิ 8 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

496 589 เด็กหญงิบัณฑติา พรหมประสทิธิ์8 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

497 590 เด็กหญงิวภิาพร ฝ่ังทะเล 3 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

498 592 เด็กหญงิภัธทรฏิากรณ์แตงออ่นอ าไพ12 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

499 594 เด็กหญงิวรรณา สสีอน 3 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

500 595 เด็กหญงิวรรณวษิา พวงแตง 7 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

501 598 เด็กหญงิศริรัิตน์ แมน้ทอง 12 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

502 603 เด็กหญงิอรุณี ขจรกลิน่ 8 ## โรงเรยีนวดัรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทองรุง้ บา้นรีเมอืงอา่งทอง

503 607 เด็กชายเพชรายทุธผลพัตร 6 ##โรงเรยีนกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทองกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทอง

504 608 เด็กชายณัฐภมูิ ค ามี 11 ##โรงเรยีนกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทองกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทอง

505 609 เด็กหญงิณัฐกมล ชุม่จติร์ 12 ##โรงเรยีนกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทองกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทอง

506 610 เด็กหญงิณีรนุช ชุม่จติร์ 6 ##โรงเรยีนกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทองกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทอง

507 612 เด็กหญงิพราวไพลนิผลภาค 9 ##โรงเรยีนกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทองกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทอง

508 614 เด็กหญงิอทติยา กลุม่พรม 5 ##โรงเรยีนกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทองกระทุม่รายบา้นรีเมอืงอา่งทอง

509 619 เด็กหญงิจรีนุช ฤทธนิาคา 1 ##โรงเรยีนวดับา้นอฐิบา้นอฐิเมอืงอา่งทองบา้นอฐิ บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

510 621 เด็กชายจริวฒัน์ แพทยป์ระสทิธิ์11 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

511 622 เด็กชายจรีวฒัน์ วงศม์ณี 11 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

512 623 เด็กชายณัฐวฒุิ มานพ 3 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

513 624 เด็กชายธเนตร ยมใหม่ 9 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

514 625 เด็กชายธรีสวุฒัน์ บรูณะโรจน์ 8 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

515 626 เด็กชายปรเมธ ทรงความเจรญิ4 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

516 628 เด็กชายศขิรนิทร์ ตาบประดับ 8 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

517 629 เด็กชายสขิเรศ กลิน่กหุลาบ7 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

518 631 เด็กชายรัฐภมูิ กลอ่มอารมณ์3 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

519 632 เด็กชายพรีะพัฒน์ คลอ่งณรงค์3 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

520 635 เด็กชายดลสขุ เพ็ชรสนัทัด 6 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

521 638 เด็กชายณรงคเ์ดช ไทยประยรู 3 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

522 643 เด็กหญงิเกศราภรณ์รุจเิลศิ 3 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

523 644 เด็กหญงิแกว้ตา สนิสบืผลพันธุ์6 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

524 645 เด็กหญงิชนดิาภา รัตนศลิป์ชยั 3 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

525 646 เด็กหญงิพรทพิย์ เมธสาร 12 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

526 647 เด็กหญงิพรธรีา ศรวีรสาร 2 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

527 648 เด็กหญงิพมิพช์นก คงเกาะ 4 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

528 649 เด็กหญงิสภัุสสร แกว้ประเสรฐิ5 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

529 650 เด็กหญงิศวิภา วงษ์สา 6 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๑ / ๗๐
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530 651 เด็กหญงิธรีนันท์ ผลรุสะ 6 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

531 652 เด็กหญงิสนุติา รักเทศ 4 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

532 653 เด็กหญงิชลธชิา ศรอีทุศิ 4 ##โรงเรยีนบา้นน ้าผึง้บา้นอฐิเมอืงอา่งทองชา้ง บา้นอฐิเมอืงอา่งทอง

533 657 เด็กชายกฤชฉัตร บาตรโพธิ์ 1 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

534 659 เด็กชายทวศีักดิ์ ฟเูซะ 5 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

535 660 เด็กชายพชิติพงษ์ เพ็ชรแสง 3 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

536 661 เด็กชายธนพล สวา่งโลก 8๒๕๔๕โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

537 665 เด็กหญงิปรุมิปรัชญจั์นเฟ่ือง 10๒๕๔๕โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

538 666 เด็กหญงิพนดิา แซล่ี 9 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

539 667 เด็กหญงิภาพมิล แซว่า่ง 1๒๕๔๕โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

540 668 เด็กหญงิมธสุร กจิปรัชญา 3 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

541 669 เด็กหญงิจารุวรรณ แซว่ือ้ 10 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

542 670 เด็กหญงิใจ แซห่าญ 1๒๕๔๔โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

543 671 เด็กหญงิศภุากร วสิทุธกิลุชยั4๒๕๔๔โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

544 672 เด็กหญงิอรวรรณ แซย่า่ง 9 ##โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

545 673 เด็กหญงิหฤทัย แซห่าญ 10๒๕๔๓โรงเรยีนวดัตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทองตาลเจ็ดชอ่ตลาดกรวดเมอืงอา่งทอง

546 674 เด็กชายคณุากร ก าทอง 7 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

547 675 เด็กชายจริพงศ์ มะลทิอง 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

548 677 เด็กชายณัฐพงษ์ แพรด า 3 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

549 678 เด็กชายธนวทิย์ ปาระชาติ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

550 679 เด็กชายธรรมธัช ศริจัินทร์ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

551 680 เด็กชายพรีภัทร เผอืกผาสขุ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

552 681 เด็กชายเพทาย เพชรหนิ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

553 682 เด็กชายปารชิาต มเูซอ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

554 683 เด็กชายวภิู สขุมุ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

555 684 เด็กชายเมธัส คณุุทัย 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

556 685 เด็กชายศาสดาพร สขุสมัย 9 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

557 686 เด็กชายศวิพร กจิวชิยั 1 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

558 687 เด็กชายศภุณัฐ บญุเกดิ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

559 688 เด็กชายเสกสรร สขุาเจรญิ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

560 689 เด็กชายอดศิร แกน่จ าปา 12 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

561 690 เด็กชายอภรัิกษ์ พุม่พฤกษ์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

562 691 เด็กชายจารุพัจน์ ศรจัีนทรด์ี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

563 692 เด็กชายรัตนพงษ์ สรุยิะสาร 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

564 693 เด็กชายกัมปนาท หอมพรมมา 2 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

565 694 เด็กชายพษิณุ พรภักดี 1 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

566 695 เด็กชายสรุสทิธิ์ ข าพรอ้ม 11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

567 696 เด็กชายโชคพฤกษาแซเ่จ็ง 11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

568 697 เด็กชายธรีพล กองมติรชยั 2 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

569 698 เด็กชายปฏภิาณ แยม้กลบี 5 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

570 699 เด็กชายสหรัฐ ใสหาร 6 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

571 700 เด็กหญงิปณดิา สญัญเดช 11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

572 701 เด็กหญงิกาญตมิาร์อนิทวจันะ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

573 702 เด็กหญงิพรชนก จันทรเ์หลอืง10 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

574 703 เด็กหญงิพรทพิย์ โตชยั 4 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

575 704 เด็กหญงิภัทรนันท์ ขันธมนต์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

576 706 เด็กหญงิลัดดาวลัย์ เย็นทรวง 11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

577 707 เด็กหญงิศศกิารต์ พรหมศร 1 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

578 708 เด็กหญงิสนัุนธา สทิธสิารกิจิ11 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๒ / ๗๐



ศ. ๘
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579 709 เด็กหญงิอลชิา สวามชิยั 1 ##โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอา่งทองโพสะเมอืงอา่งทองทอ้งคุง้ โพสะเมอืงอา่งทอง

580 710 เด็กหญงิพยิดา ไชยสงค์ 11 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

581 711 เด็กหญงิธมลวรรณ นามศรี 9 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

582 712 เด็กหญงิธรีนาฎ เฟ่ืองเงนิ 11 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

583 713 เด็กหญงิสวุรรณนีย์ รักบญุ 3 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

584 714 เด็กหญงิธนภรณ์ พทุธวงษา 7 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

585 715 เด็กหญงิอาทติยา เปรมปะเสรฐิ11 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

586 716 เด็กหญงิปราจรยี์ แสวานี 9 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

587 717 เด็กหญงิสริยิากร ดวีฒันพงษ์ 2 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

588 718 เด็กหญงิสารศิา เฉยบญุเรอืง10 ##โรงเรยีนวดัราชปักษีโพสะเมอืงอา่งทองราชปักษี โพสะเมอืงอา่งทอง

589 719 เด็กชายกฤษดา   จันทรส์งู 12 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

590 720 เด็กชาย กฤษดา   ปั้นชาวนา 12 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

591 721 เด็กชายกติตศิักดิ ์   เกตงุาม 9 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

592 722 เด็กชายจริศักดิ ์ อนิสอาด 10 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

593 723 เด็กชายทนิภัทร   แจม่ใส 11 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

594 724 เด็กชายเทพพทัิกษ์  อนิวฒันา 2 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

595 725 เด็กชายธนกฤต    ชา้งเผอืก 5 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

596 726 เด็กชายธนพล  เพ็ชรวจิติร 1 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

597 727 เด็กชาย ธวชัชยั   เรอืงงาม 2 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

598 728 เด็กชายธันวา  จรเจรญิ 12 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

599 729 เด็กชาย เฉลมิรัตน์ ณ  กลองดี 6 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

600 730 เด็กชาย ไชโย ผวิบาง 11 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

601 731 เด็กชาย ปรัชญา เถกงิศรี 4 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

602 733 เด็กชาย ปิยะ ปานทอง 10 2543โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

603 734 เด็กชาย ปฏภิาณ ฉมิผาย 9 2542โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

604 735 เด็กชายพลพทัิกษ์  พันธแ์สง 1 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

605 738 เด็กชายวรเชษฐ ์  มนูญ 12 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

606 739 เด็กชายวริยิะ  อิม่ยิม้ 12 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

607 740 เด็กชายศภุกติติ ์  วริยิะคณุ 4 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

608 741 เด็กชายศภุณัฐ   จันทรเ์พ็ญ 12 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

609 742 เด็กชายวรายสุ   พึง่ออ้ 11 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

610 743 เด็กชาย สมชาติ พระยาหัวลอ 12 2542โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

611 744 เด็กชาย สหภาพ แซเ่ลา้ 6 2543โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

612 745 เด็กชายสรุยทุธ ์  คงประโอฐ 1 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

613 746 เด็กชายอนุวตัร ์  ทัศพงษ์ 4 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

614 747 เด็กชาย สทัุศน ์ พันธุไ์ธสง 3 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

615 748 เด็กชายเอกราช   แดงชาวนา 4 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

616 749 เด็กชายอัครพนธ ์   เสววีลัลภ 6 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

617 750 นางสาวนุชจรี ชสูวสัดิ์ 10 2549โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

618 751 เด็กหญงิ กนกพร    อนิตะนัย 9 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

619 752 เด็กหญงิ จันจริา  บัวชมุ 5 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

620 753 เด็กหญงิดวงตา สโีสภา 6 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

621 754 เด็กหญงินาฏณา บรุี 12 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

622 755 เด็กหญงิ บญุนภา ภูศ่ริ ิ 2 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

623 756 เด็กหญงิ ปารฉัิตร    อทัุยรัตน์ 5 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

624 757 เด็กหญงิ ปิยธดิา    เวยีงสมทุร11 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

625 758 เด็กหญงิ ภัทรนิทร ์  ใจใหญ่ 5 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

626 760 เด็กหญงิ รัตนา  คงภาษี 12 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

627 761 เด็กหญงิ รุง่ทพิย ์  แสงโพธิท์อง5 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง
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628 762 เด็กหญงิ รุจริา  จันทรก์ะพอ้ 8 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

629 763 เด็กหญงิ วณัณา  รัตนะสขุ 3 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

630 764 เด็กหญวิ ศริยิากร จันทรส์มัฤทธิ์ 2 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

631 765 เด็กหญงิ สไบทพิย ์ โพธิท์อง 5 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

632 766 เด็กหญงิ สริรัิตน ์ คงปรชีา 10 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

633 767 เด็กหญงิ สกุัญญา สนุธุช์นะ 9 2543โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

634 768 เด็กหญงิ สดุารัตน ์  น ้าสงิหท์อง 6 2544โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

635 769 เด็กหญงิ สธุาสนิ ี  กเิกยีน 4 2546โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

636 770 เด็กหญงิสธุดิา   สเีหลอืง 11 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

637 771 นางสาวสภุาวดี ยาสทุธิ 6 2524โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

638 772 เด็กหญงิ สวุนันท ์  เชยีงคณา 10 2545โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

639 773 นางสาวอัญมณี ฉวศีักดิ์ 5 2534โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัโลห่ส์ทุธาวาส ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง โลห่ส์ทุธาวาสตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง

640 774 เด็กชายพรชยั เกาะโพธิ์ 11 ##โรงเรยีนวดัไทรย์ศาลาแดงเมอืงอา่งทองไทรย์ศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

641 775 เด็กชายดนุพงษ์ ป้ายนอก 7 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

642 776 เด็กชายนัทธพล เพยีรยทุธ์ 12 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

643 777 เด็กชายสทฺิธชิยั ข าเขยีว 11 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

644 778 เด็กชายสทิธศิักดิ์ แกว้สกุ 7 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

645 779 เด็กหญงิกฤษณา อุน่แกว้ 9 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

646 780 เด็กหญงิจริวดี นวลละออง 12 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

647 781 เด็กหญงิชมพนุูช ดแีน่ 4 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

648 782 เด็กหญงิชลธชิา พุม่อสุติ 2 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

649 784 เด็กหญงินภิาธร รัตนสวุรรณ 5 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

650 785 เด็กหญงิศริะประภาไทยเดช 4 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

651 786 เด็กหญงิสโรชา ศลิามาศ 6 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

652 788 เด็กหญงิสกุัญญา กรุดเกลีย้ง 5 ##โรงเรยีนวดัไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทองไผล่อ้มศาลาแดงเมอืงอา่งทอง 

653 790 เด็กชายกติตโิรจน์ คิว้งาม 7 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

654 791 เด็กชายณัฐกรณ์ สขุเกษม 6 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

655 792 เด็กชายนวฒัน์ ดษิฐร์ะวรรณ์9 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

656 793 เด็กชายยทุธพล เทศดี 9 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

657 794 เด็กหญงิขวญัเรอืน ยิม้นลิ 12 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

658 795 เด็กหญงิตาหวาน แยม้มนัส 7 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

659 796 เด็กหญงิมณฑาทพิยผ์ลมลุ 12 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

660 797 เด็กหญงิณัฐณชิา พรมภา 1 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

661 798 เด็กหญงิรัตนา แซล่ิม้ 10 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

662 799 เด็กหญงิวรรณชนะ อุน่ละมา้ย 4 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

663 800 เด็กหญงิพยิดา สขุเกษม 10 ##โรงเรยีนวดัจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทองจ าปาหลอ่จ าปาหลอ่เมอืงอา่งทอง 

664 801 เด็กชายปรญิญา ดวงเพ็ชร 2 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

665 802 เด็กชายชยพล ทวมีลู 11 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

666 803 เด็กชายสรุศักดิ์ สงวนสตัย์ 2 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

667 804 เด็กชายภรูพัิต เสอืรอด 8 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

668 805 เด็กหญงิฆฤณ โลดโผน 1 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

669 806 เด็กหญงิสชุาดา ประเสรฐิศรี 8 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

670 807 เด็กหญงิสรัุสวดี เรอืงรุง่ 8 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ยา่นซือ่เมอืงอา่งทองโบสถ์ ยา่นซือ่เมอืงอา่งทอง 

671 813 เด็กชาย ปราบ เอีย่มละออ 3 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

672 816 เด็กชาย วชัรพงศ์ พึง่แสง 9 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

673 830 เด็กชาย วฒุนัินท์ สงิหท์อง 9 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

674 838 เด็กชาย พัชรพล ศรเีมอืง 12 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

675 843 เด็กหญงิ แพรวาว มสิาโท 3 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

676 846 เด็กหญงิ พรพมิล นอ้ยสอนเจรญิ 2 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 
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677 848 เด็กหญงิ ศริลิักษณ์ ลิม้เจรญิ 8 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

678 850 เด็กหญงิ ณัฐกานต์ อน้ทอง 4 2545 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

679 854 เด็กหญงิ ณัฐดาว ค าตา 12 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

680 855 เด็กหญงิ กมลวรรณ ประทมุรัตน์ 8 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

681 856 เด็กหญงิ เชษฐมาศ บญุพบ 8 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

682 857 เด็กหญงิ เจนจริา สมใจ 8 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

683 858 เด็กหญงิ วรียา เดชานุภานนท์ 10 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

684 862 เด็กหญงิ นาฎศลิป์ จันทรก์ระจา่ง 1 2545 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

685 863 เด็กหญงิ วภิาดา เขยีวออ่น 12 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

686 864 เด็กหญงิ ฟ้าสรา้ง ค าพลี 1 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

687 865 เด็กหญงิ วภิาดา โอภาณุมาศ 3 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

688 866 เด็กหญงิ รุจลีักษณ์ สขุพัีนธ์ 7 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

689 867 เด็กหญงิ พราวพรรณ มสิาโท 3 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

690 868 เด็กหญงิ ทัดดาวมณี นอ้ยทัด 9 2542 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

691 869 เด็กหญงิ กนกวรรณ นักดนตรี 8 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

692 871 เด็กหญงิ สริปิระภาพร พัวตะมะ 3 2545 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

693 872 เด็กหญงิ เมวดี สรอ้ยทรัพย์ 4 2545 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

694 873 เด็กหญงิ ณัฐพร ประสทิธิ์ 1 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

695 875 เด็กหญงิ อักษราภัค คลา้ยสงัข์ 6 2544 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

696 876 เด็กหญงิ กรรณกิา อว่มสนัเที๊ยะ 10 2542 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

697 877 เด็กหญงิ กฤตยิาภรณ์ เสนาพร 1 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

698 878 เด็กหญงิ ณัฐชณีิ สพัุชรส์ริากลุ 9 2543 วทิยาลยันาฎศลิปอา่งทอง บางแกว้เมอืงอา่งทองตน้สน ตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

699 879 นาย นพรัตน์ พวงสมบัติ 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

700 880 เด็กชายกรวชิญ์ มาลัย 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

701 881 เด็กชายกฤตบญุ ยังดี 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

702 882 เด็กชายคณาธปิ ฉมิภู่ 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

703 883 เด็กชายจักรพงศ์ ธาราแดน 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

704 884 เด็กชายเจตน์นพัิทธภ์ูจ่นิดา 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

705 885 เด็กชายชยกร ถนอมสนิธุ์ 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

706 886 เด็กชายชยากร บญุเทยีนทอง1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

707 887 เด็กชายชาครติ รอดก าเนดิ 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

708 888 เด็กชายชานาธปิ เขยีวฉออ้น 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

709 889 เด็กชายชติพัิทธ์ ชายเฉียบ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

710 890 เด็กชายชนิวตัร หวงัดี 2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

711 891 เด็กชายชนิาธปิ ชายเฉียบ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

712 892 เด็กชายณฐกร ไหมทอง 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

713 893 เด็กชายณธพิงษ์ มจัีนทรม์าก 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

714 894 เด็กชายณภัทร กลอ่มเกลีย้ง10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

715 895 เด็กชายณัฏฐกรณ์ วงศท์อง 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

716 896 เด็กชายณัฐภัทร จันทา 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

717 897 เด็กชายเดชา สวุธิี 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

718 898 เด็กชายเตวชิโช ดอกบัว 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

719 899 เด็กชายธนพล สงิหะวาระ 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

720 900 เด็กชายธนา เครอืรัตน์ 2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

721 901 เด็กชายธนายทุธ พลหงสา 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

722 902 เด็กชายธาวญั จันทกฤษ 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

723 903 เด็กชายนันทพัิฒน์ยิม้แยม้ 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

724 904 เด็กชายธรีพงศ์ รอดพน้ทกุข6์ ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

725 905 เด็กชายธรีภัทร์ จันพลา 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 
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ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

726 906 เด็กชายธรีศักดิ์ เฉลมิไทย 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

727 909 เด็กชายนล ค าชม 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

728 910 เด็กชายนริุต ออ่นละออ 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

729 911 เด็กชายบัณฑติ คงุรัมย์ 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

730 912 เด็กชายปฏภิาณ ละมั่งทอง 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

731 913 เด็กชายปรเมศก์ ฝากกลาง 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

732 914 เด็กชายพงศพั์ชร ภผูาลา 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

733 915 เด็กชายพลพล จ าเนียรลาภ12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

734 916 เด็กชายพลพล งามมศีรี 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

735 917 เด็กชายพฒุกิรณ์ เคยท า 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

736 918 เด็กชายพเิชษฐ์ อภวินัท์ 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

737 919 เด็กชายพลังทพิย์ พลูเกษม 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

738 920 เด็กชายพศนิ อน้ชนะ 2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

739 921 เด็กชายพัชรพล เกตเุฉลยีว 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

740 922 เด็กชายฟ้าใส จันทรแ์จม่ 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

741 923 เด็กชายมนตช์ยั ดวงจ าปา 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

742 924 เด็กชายมัณฑนศลิป์รืน่สขุ 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

743 925 เด็กชายรพพัีทธ์ ธนิาค 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

744 926 เด็กชายรัฐนันท์ ววิฏัฏก์ลุธร 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

745 927 เด็กชายรัฐพงษ์ ข าสถติย์ 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

746 928 เด็กชายวรวฒุิ หน่ายสงัขาร9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

747 929 เด็กชายวรากร พักผอ่ง 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

748 930 เด็กชายวนัชยั ค าโต 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

749 931 เด็กชายวศิรุต ปรวิตั ิ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

750 932 เด็กชายวศิรุต แกว้เกตุ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

751 933 เด็กชายวฒุสิทิธิ์ ชอ่เลีย่ม 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

752 934 เด็กชายศภุชยั เครอืประสทิธิ์5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

753 935 เด็กชายศภุศักดิ์ นันทพานชิ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

754 936 เด็กชายศภุสณัห์ รมณีปชูนียะ9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

755 937 เด็กชายสรศักดิ์ เย็นอรุะ 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

756 938 เด็กชายภัทรพล ลาภพระ 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

757 939 เด็กชายสทิธนัินท์ ศรสีภุาพ 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

758 940 เด็กชายสทุธรัิกษ์ ชืน่ชุม่ทรัพย3์ ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

759 942 เด็กชายอัคมเ์ดช ป่ินแกว้ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

760 943 เด็กชายอาทติย์ อมรรักษ์ 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

761 944 เด็กชายอนิทรา นุดนา 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

762 945 นาง สภัุกดิ์ พลไพรนิทร์7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

763 946 นาง จารุวรรณ งามเลศิ 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

764 947 นาง กรรณกิา ผวิผา 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

765 948 นางสาววรีาภรณ์ ตันตกิลุมานมิติ9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

766 949 นางสาวสริกิานต์ เอือ้ธารากลุ 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

767 950 นางสาวบณุฑรกิ โตอรุวงศ์ 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

768 951 นางสาวสายฝน ตาวะเท 2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

769 952 เด็กหญงิกมลชนก นะโม 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

770 953 เด็กหญงิกัญญาลักษณ์เกษมรัตน์ 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

771 954 เด็กหญงิกานตธ์ดิา หงษ์ออ่น 2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

772 955 เด็กหญงิกลุปรยิา พระสวา่ง 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

773 956 เด็กหญงิจฑุารัตน์ อดุทา 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

774 957 เด็กหญงิชนภิรณ์ ภมรพล 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๖ / ๗๐



ศ. ๘
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ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

775 958 เด็กหญงิชตุมิณฑน์พุม่ร่มไทร 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

776 959 เด็กหญงิฌบณุณดาเฉลมิถอ้ย 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

777 960 เด็กหญงิฐติาพร เอกสนธิ์ 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

778 961 เด็กหญงิฑฆิมัพร สนัตวิงษ์ 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

779 962 เด็กหญงิฑฆิมัพร จ านงคธ์รรม1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

780 963 เด็กหญงิณัชชาธร พานทอง 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

781 964 เด็กหญงิณัฐชา ค าภา 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

782 965 เด็กหญงิณัฐษา คงเกษม 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

783 966 เด็กหญงิณชิาภา ครองญาติ 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

784 967 เด็กหญงิทัสพร ศรปีระทมุวงศ์8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

785 968 เด็กหญงิธนพร เดชขจรไพศาล5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

786 969 เด็กหญงิธนาภร ดวงสทีา 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

787 970 เด็กหญงิธดิาวรรณ จันทรโชติ 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

788 971 เด็กหญงินภัสวรรณ รอดก าเนดิ 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

789 972 เด็กหญงินันฑติา เหนือคเูมอืง3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

790 973 เด็กหญงิน ้าเพชร เข็มทอง 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

791 975 เด็กหญงิภัทรนษิฐ วฒันะระวศีลิป์9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

792 976 เด็กหญงิบัณฑติา อยูก่ลิน่ 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

793 977 เด็กหญงิปิยะธดิา ชวูงศว์าน 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

794 978 เด็กหญงิพรกนก แฟงผลนอ้ย4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

795 979 เด็กหญงิพรชนก เอีย่มสอาด 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

796 980 เด็กหญงิพรนภัส มแีตร 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

797 981 เด็กหญงิพลอยพรรณแกมรัมย์ 11 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

798 982 เด็กหญงิพัชรมล ทับสกลุ 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

799 983 เด็กหญงิพัชราภา โพธขิวญั 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

800 984 เด็กหญงิพัทธนันท์ จันทรน์อ้ย 12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

801 985 เด็กหญงิพรีดา ทองโชติ 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

802 986 เด็กหญงิโพธิเ์งนิ คลา้ยสอน 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

803 987 เด็กหญงิภัทราวดี นาคแดง 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

804 988 เด็กหญงิมนัสวี เทพสถติย์ 2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

805 989 เด็กหญงิรมยร์วนิท์ อนิทพัฒน์ 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

806 990 เด็กหญงิรัชนีกร นอ้ยเทยีม 4 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

807 991 เด็กหญงิรัตนาภรณ์ งามสมภาพ10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

808 992 เด็กหญงิรนิรดา ตลุาทอง 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

809 993 เด็กหญงิลลดิา ลาภเวช 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

810 994 เด็กหญงิวนัชชนาภรณ์รุง่สวา่ง 7 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

811 995 เด็กหญงิวรัทยา อึง้ตระกลู 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

812 996 เด็กหญงิวมิลวรรณ นาคสาม 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

813 997 เด็กหญงิศศมิา ทรัพยป์ระสงค์12 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

814 998 เด็กหญงิศศมิาภรณ์ศลิประดษิฐ1์2 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

815 999 เด็กหญงิศริรัิตน์ บษุษาสระนอ้ย5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

816 1000 เด็กหญงิศริรัิตน์ มาดหงสา 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

817 1001 เด็กหญงิศโิรรัตน์ ใบเนียม 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

818 1002 เด็กหญงิสริปิรยีา นวลจันทร์ 1 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

819 1003 เด็กหญงิสกุัญญา เต็มเป่ียม 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

820 1004 เด็กหญงิสณุสิา พงษ์ดษิฐ์ 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

821 1005 เด็กหญงิสดุารัตน์ จันตะ๊นาเขต10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

822 1006 เด็กหญงิสนุสิา รวยลาภ 6 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

823 1007 เด็กหญงิสพุรรณษาอบุะแกว้ 10 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๗ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
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824 1008 เด็กหญงิสภัุชญา ลีเ้จรญิ 8 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

825 1009 เด็กหญงิสภัุทรธ์า มสีอาด 9 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

826 1010 เด็กหญงิสวุมิล ค าสอาด 3 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

827 1011 เด็กหญงิสวุรียา แกว้ประดษิฐ2์ ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

828 1012 เด็กหญงิอภสิรา แตงสกุ 5 ##โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทองชยัมงคลตลาดหลวงเมอืงอา่งทอง 

829 1013 เด็กชายณัฐพล สง่เสรมิ 2 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

830 1014 เด็กชายศภุกานต์ ศรพีทุธา 10 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

831 1015 เด็กชายรพพัีตร ทองบอ่ 12 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

832 1016 เด็กชายพรีภัทร ปรางยพันธ์ 3 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

833 1017 เด็กชายธนากร ฤกษทวี 6 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

834 1019 เด็กหญงิวรรณภา ศรรีาชา 12 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

835 1020 เด็กหญงิจฑุามาศ มุง่ชนะ 3 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

836 1022 เด็กหญงิพรสดุา สทิธศิักดิ์ 8 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

837 1023 เด็กหญงิปิยะธดิา เกีย้วกระโทก10 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

838 1024 เด็กหญงิพรชติา สนธใิจ 10 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

839 1025 เด็กหญงิสมุติรา วงศส์วุรรณ 11 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

840 1026 เด็กหญงิธดิาวรรณ สมัมาเมฆ 12 ##โรงเรยีนวดัเซงิหวายหวัไผ่ เมอืงอา่งทองเซงิหวายหวัไผ่เมอืงอา่งทอง 

841 1027 นาย ศรชีล พลายชมุพล10 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

842 1028 เด็กชายอภวิฒัน์ มว่งศรี 2 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

843 1029 เด็กชายณัฐกานต์ มาเสงีย่ม 3 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

844 1030 เด็กชายธนกร หน่ายสงัขาร4 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

845 1032 เด็กชายพสิทิธิ์ คชทอง 4 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

846 1033 เด็กชายพงษ์สกร แยม้ค า 3 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

847 1034 เด็กชายคัมภรี์ เพ็งสวสัดิ์ 9 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

848 1036 เด็กหญงิลักขณา หน่ายสงัขาร3 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

849 1038 เด็กหญงิชชัฎาวลัย์ ทัศนัย 10 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

850 1039 เด็กหญงิกัญญาวลัยช์ว่ยประคอง1 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

851 1040 เด็กหญงิปณติา อนิทรฉ์าย 3 ##โรงเรยีนวดัลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง    ลิน้ทองมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

852 1041 เด็กชายธรรมรัตน์ บัวทอง 6 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

853 1042 เด็กชายปิยะฉัดร กันศริิ 10 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

854 1043 เด็กชายชราดล รูปสวสัดิ์ 5 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

855 1044 เด็กชายนัฐพล บญุอารักษ์ 7 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

856 1045 เด็กชายพรีะพล รักอักษร 4 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

857 1046 เด็กหญงิธนกร แกว้จ่ันเพ็ชร2 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

858 1047 เด็กหญงิกรรณกิาร ์   วฒันะสงค์ 12 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

859 1048 เด็กหญงิจันทมิา ดดผดงุ 3 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

860 1049 เด็กหญงิมรนุีช ทองพันชั่ง 6 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

861 1050 เด็กหญงิอตพิง ศรมีันตะ 9 ##โรงเรยีนวดัโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทองโพธวิงษ์มหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

862 1051 เด็กชายธเนศ เมนิวฒันะ 1 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

863 1052 เด็กชายธนา เมนิวฒันะ 1 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

864 1053 เด็กชายนันทฤทธิ์ จันทรก์ระแจะ7 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

865 1054 เด็กชายณัฐพล เย็นอรุะ 3 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

866 1055 เด็กชายอตนัินต์ เขยีวสวาวดิ1์1 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

867 1056 เด็กชายพเิชษฐไชยชแูผว้ 12 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

868 1057 เด็กชายประสบโชคจาบวจิติร 4 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

869 1058 เด็กหญงิพัชราพร เปรมปรดีา 1 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

870 1059 เด็กหญงิภัทรธดิา ปานพุม่ 5 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

871 1060 เด็กหญงินันทดิาภรณ์ชืน่หดัไทย 1 ##โรงเรยีนวดัมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทองมหาดไทยมหาดไทยเมอืงอา่งทอง 

872 1062 นางสาว ชดุาพร สขุประเสรฐิ 7 2533 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๘ / ๗๐
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873 1063 เด็กชาย พธิพัินธ์ สาหรา่ยทอง 3 2545 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

874 1064 เด็กชาย สรุยิะ สุน่ประเสรฐิ 7 2545 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

875 1065 เด็กชาย ธนภัทร อิม่ใจ 6 2547 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

876 1066 เด็กชาย ธันวา ตรงจติต์ 12 2547 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

877 1067 เด็กชาย ทวศีักดิ์ สุน่ประเสรฐิ 4 2548 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

878 1068 เด็กชาย ชลภัทร คลา้ยพงษ์ 4 2548 โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

879 1069 เด็กหญงิกรรณกิาร ์   ธรรมวถิี 11 ## โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

880 1070 เด็กหญงินลนิ   มบีญุ    7 ## โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

881 1071 เด็กหญงิ   ภัทรวด ี       การวัฒณี  11 ## โรงเรยีนวัดอรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง อรัญญกิาวาส บา้นอฐิ เมอืงอา่งทอง

882 1073 เด็กหญงิกรรณกิา สดุสาคร 9 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

883 1075 เด็กหญงิกัญญารัตนว์งษ์พรม 2 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

884 1078 เด็กหญงิจริวดี แสงเขยีว 10 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

885 1080 เด็กชายเจตนพัิทธิ์มหาชน 5 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

886 1081 เด็กหญงิชนดิา คงออ่น 2 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

887 1082 เด็กชายณรงคฤ์ทธิภ์ูท่อง 8 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

888 1084 เด็กหญงิณัฐพร กลิน่จันทร์ 6 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

889 1085 เด็กชายณัฐวฒัน์ ทา้วโพธิเ์อน1 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

890 1087 เด็กชายทรายทุธ ราชาเพ็ชร 9 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

891 1088 เด็กชายธนพล ย า่รุง่ 6 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

892 1089 เด็กชายธนภัทร ธงกระโทก 12 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

893 1090 เด็กชายธนวฒัน์ เศษกจิ 11 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

894 1091 เด็กชายธนวฒัน์ สชุล 7 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

895 1092 เด็กหญงิธนัชพร สดุลอย 7 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

896 1095 เด็กชายบัณฑติ ทองประเสรฐิ5 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

897 1096 เด็กชายบรูณ์พภิพ แสงเกตุ 10 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

898 1097 เด็กหญงิปิยนันท์ คงชัน้ 11 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

899 1098 เด็กชายพชิยั จนีกระจันทร2์ ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

900 1099 เด็กชายพธิวิฒัน์ ทา้วโพธิเ์อน8 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

901 1100 เด็กชายพรีพงศ์ พานรอต 4 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

902 1101 เด็กชายพฒุพิงษ์ รัศมรีณชยั 4 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

903 1102 เด็กชายภรูภัิทร แจม่ศรี 10 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

904 1103 เด็กชายวนัชยั รนิทร 10 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

905 1104 เด็กชายศรราม เกตมุณี 2 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

906 1105 เด็กชายสหรัฐ ชาญนะโรจน4์ ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

907 1106 เด็กชายสทิธชิยั ผวิพรรณ 12 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

908 1107 เด็กชายสทิธพิงษ์ พลูสวสัดิ์ 12 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

909 1108 เด็กหญงิสริกิร แสงเงนิ 10 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

910 1109 เด็กหญงิสทุธดิา สงวนดี 12 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

911 1110 เด็กชายสทุธริาช พวงพกิลุ 9 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

912 1111 เด็กหญงิสทุธลิักษณ์พงษ์ไพร 2 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

913 1112 เด็กหญงิหนึง่ฤทัย หอมจันทร์ 7 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

914 1113 เด็กชายอนุรักษ์ เรอืงสม 1 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

915 1114 เด็กชายอัมรนิทร์ สายกลิน่ 1 ##โรงเรยีนวดัหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญหว้ยโรงหว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

916 1115 เด็กหญงิจารุวรรณ อปุสม 5 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

917 1119 เด็กชายทนิกร ค ายัน 6 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

918 1120 เด็กชายธรีภัทร แกว้อทัุศน์ 1 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

919 1121 เด็กหญงินัชนก ทรัพยม์าก 8 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

920 1122 เด็กชายนันทวฒุิ รุง่เรอืง 6 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

921 1125 เด็กชายภรูภัิทร รุง่โรจน์ 8 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๑๙ / ๗๐
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922 1133 เด็กชายอัศนี ศรสีธุรรม 6 ##โรงเรยีนวดัตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญตลาดใหม่หว้ยคันแหลนวเิศษชยัชาญ

923 1134 เด็กชายกมลชนก ควรสนิ 9 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

924 1135 เด็กชายกมลวรรณ เปรมปรี 10 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

925 1136 เด็กชายเกือ้กล ศริผิล 8 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

926 1138 เด็กหญงิคณุภัทร แกว้สกุใส 6 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

927 1139 เด็กหญงิจรีาวรรณ ทองหมั่น 6 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

928 1140 เด็กชายชาราทพิย์มศีริ ิ 5 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

929 1142 เด็กชายณัฐนรี พบัีวบาน 8 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

930 1144 เด็กหญงิธนดล วาดวงศรี 11 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

931 1146 เด็กชายอภสิทิธิ์ พลายงาม 2 ##โรงเรยีนวดัคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

932 1151 เด็กชายนสิา ฉมิพาลี 2 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

933 1153 เด็กหญงิพงศกร คงมี 2 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

934 1154 เด็กหญงิพงศพัิกตร์รัตนพักตร์ 12 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

935 1155 เด็กหญงิพรพพัิฒน์ หุน่แกว้ 6 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

936 1157 เด็กหญงิพัชราภา สอาดศรี 4 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

937 1161 เด็กชายภัควฒัน์ ศรสีนัต์ 9 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

938 1164 เด็กชายรัตตมิาภรณ์แสงชวีงษ์ 4 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

939 1166 เด็กชายวรญิญา สสีอนเหมน่ 5 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

940 1167 เด็กชายศตวรรษ วงษา 10 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

941 1168 เด็กชายศศธิร พึง่เมอืง 4 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

942 1170 เด็กชายสมลักษณ์ ราชสงิหโ์ห 5 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

943 1171 เด็กหญงิสกุัญญา ค าสงัฆะ 8 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

944 1172 เด็กหญงิสกุัญญา พลยา 7 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

945 1173 เด็กหญงิสวุนันท์ ลาบใหญ่ 6 ##โรงเรยีนวดัตน้ทองไผว่งวเิศษชยัชาญคลองส าโรงหลักแกว้วเิศษชยัชาญ

946 1175 เด็กหญงิกนกพร ข าขนบ 8 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

947 1176 เด็กชายกติตธิัช นภาดล 3 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

948 1178 เด็กหญงิกลุนัท สกณีุ 4 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

949 1179 เด็กหญงิขวญัแกว้ เกตสุวสัดิ์ 5 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

950 1182 เด็กหญงิญาณศิา รัตนไพบลูย1์2 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

951 1185 เด็กหญงิฐติมิา  คงคา 7 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

952 1186 เด็กหญงิณัฐฏพธิ ศรงีามฉ ่า 8 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

953 1189 เด็กชายธนชยั จติถนอม 7 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

954 1190 เด็กชายธนทัต เปาอนิทร์ 3 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

955 1199 เด็กชายภานุพงษ์ อิม่เกษม 10 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

956 1200 เด็กชายภรูภัิทร สงิหง์าม 3 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

957 1201 เด็กชายภวูดล ลิม้สวุรรณ 5 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

958 1207 เด็กหญงิวารธิร ศรงีามฉ ่า 1 ##โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้สาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญอนิทราวาสไผว่งวเิศษชยัชาญ

959 1223 เด็กหญงิชลธชิา ประเสรฐิเจรญิอาชา1 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

960 1225 เด็กหญงิฐติกิานต์ พรมทอง 5 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

961 1226 เด็กชายณัฐพล  ศรชีืน่ 6 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

962 1227 เด็กหญงิธนพร ยอดข า 4 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

963 1230 เด็กหญงิเนตรชนก ศรทีอง 11 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

964 1231 เด็กหญงิปรยีาภรณ์บญุประเสรฐิ6 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

965 1232 เด็กหญงิพชิยา เพ็ชรพว่งพันธุ์10 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

966 1236 เด็กหญงิศภุากานต์ วงักุม่ 9 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

967 1237 เด็กหญงิสวุมิล สวสัดี 2 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

968 1238 เด็กหญงิอทติยาภรณ์ผลจันทร์ 5 ##โรงเรยีนวดัสทิธารามสาวรอ้งไห ้วเิศษชยัชาญสทิธาราม ไผว่งวเิศษชยัชาญ

969 1247 เด็กหญงิ กรวรรณ มาโนชญส์กลุ 5 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

970 1248 เด็กชาย กฤตพจน์ นาคนาม 4 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๐ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

971 1249 เด็กชาย กลา้ ฟองสนิธุ์ 5 2544 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

972 1250 เด็กชาย กติตภิพ เนตรทรงผล 12 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

973 1251 เด็กชาย จรีวฒัน์ ทุม่โสภา 6 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

974 1253 เด็กหญงิ ชนกการต์ พพูรรณา 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

975 1254 เด็กหญงิ ชนกิานต์ ฉ ่าแฉลม้ 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

976 1255 เด็กหญงิ ชอ่ผกา อุน่ใจ 3 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

977 1256 เด็กชาย ณัชพล สกุใส 5 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

978 1257 เด็กหญงิ ณัฏฐช์านันท์ จ าเนยีรทอง 11 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

979 1258 เด็กหญงิ ณัฐญา พลูผล 9 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

980 1259 เด็กชาย ณัฐนนท์ คงสมบรูณ์ 3 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

981 1260 เด็กชาย ทักษิณ หาญจารภัุทร 1 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

982 1261 เด็กชาย ธนโชติ สรอ้ยแสง 5 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

983 1262 เด็กชาย ธนพนธ์ ตัง้ชนมจ์ ารัส 4 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

984 1263 เด็กชาย ธนภัทร วชิชชุนนิทร 12 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

985 1264 เด็กชาย ธนภมูิ ถนอมศกัดิ์ 6 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

986 1266 เด็กชาย ธนวฒัน์ พูก่นัแกมแกว้ 1 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

987 1267 เด็กชาย ธนวฒัน์ จรเณร 9 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

988 1268 เด็กชาย ธนาธปิ แสงสวา่ง 2 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

989 1269 เด็กหญงิ ธนศิา อิม่สวสัดิ์ 8 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

990 1270 เด็กหญงิ ธดิารัตน์ นาคอิม่ 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

991 1272 เด็กหญงิ นภัสวรรณ มณีโชติ 3 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

992 1273 เด็กชาย นันทวัฒน์ เอีย่มวจิารณ์ 5 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

993 1274 เด็กหญงิ นันทกิานต์ งามสอาด 11 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

994 1275 เด็กหญงิ นันทชิา ถิน่สขุ 9 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

995 1276 เด็กชาย นติธิร เฉยชอบ 5 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

996 1277 เด็กชาย บญุฤทธิ์ วฒันา 4 2544 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

997 1278 เด็กหญงิ ปิยธดิา สระแกว้ 5 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

998 1279 เด็กหญงิ พรรณกาญจน์ สงิหเ์สรี 12 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

999 1280 เด็กหญงิ พรหมพร บ าเพ็ญ 6 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1000 1281 เด็กหญงิ พรอ้มภักตร์ ตาถนอม 9 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1001 1282 เด็กชาย พัสกร จันทรเ์หลอืง 1 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1002 1283 เด็กหญงิ พมิพก์มล สงิหโ์ตทอง 9 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1003 1284 เด็กหญงิ แพรวา บญุสู 2 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1004 1285 เด็กหญงิ ภัทรวรรณ สกุใส 8 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1005 1286 เด็กชาย ภานุพงษ์ สามารถกลุ 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1006 1287 เด็กชาย ภธูปิ ขันตี 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1007 1288 เด็กชาย ภรูพัิฒน์ ป่ินสกลุ 3 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1008 1289 เด็กชาย เภธาย รอดทองดี 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1009 1290 เด็กหญงิ มณีรัตน์ กรุแกว้ 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1010 1291 เด็กหญงิ มนัสวี เอีย่มฉลวย 3 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1011 1292 เด็กหญงิ มกุดาชมพู สดุเอก 5 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1012 1293 เด็กชาย ระพพัีฒน์ เฉยพว่ง 11 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1013 1294 เด็กชาย วสนัต์ สดุลอย 9 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1014 1295 เด็กชาย วสุ สตัยใ์จเทีย่ง 3 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1015 1296 เด็กหญงิ วชิญาพร ทองโอภาส 1 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1016 1297 เด็กชาย ศรชีาพันธ์ นรมติร 5 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1017 1298 เด็กหญงิ ศริาวรรณ อนิไข่ 4 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1018 1299 เด็กชาย ศภุกานต์ แกว้จวง 12 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1019 1300 เด็กชาย ศภุโชค นุ่มทอง 6 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๑ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1020 1301 เด็กหญงิ สมติานัน ค าศรจัีนทร์ 5 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1021 1302 เด็กหญงิ สโรชา โชตชิว่ง 4 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1022 1303 เด็กชาย สทุธภัิทร ค าสวสัดิ์ 5 2544 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1023 1304 เด็กหญงิ สภัุคชนา เซง็แซ่ 12 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1024 1305 เด็กชาย สเุมธี พุม่จ าปา 6 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1025 1306 เด็กชาย สรุเชษฐ์ เกษมสขุ 9 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1026 1307 เด็กหญงิ เหมอืนฝัน ผดงุใจ 10 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1027 1308 เด็กชาย อนวทัย์ แซฉ่ั่ว 10 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1028 1309 เด็กหญงิ อรวรา เป้ารุง่ 3 2546 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1029 1310 เด็กหญงิ อัสรนีา เก็มกาแมน 5 2547 โรงเรยีนอมราวทิยาภมูิ ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1030 1311 เด็กหญงิกชนภิา  สธุนกติติ์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1031 1312 เด็กหญงิกชมน                     สทุนต์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1032 1313 เด็กหญงิกชามาส  เพ็งแจม่ศรี 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1033 1314 เด็กชายกณศิ  แสนสนทิ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1034 1315 เด็กหญงิกนกกาญจน ์ พันธน์อ้ย 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1035 1317 เด็กหญงิกรวรรณ  สกลุเรอืง 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1036 1318 เด็กหญงิกรองทอง  สนองพระคณุ2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1037 1319 เด็กหญงิกรอบกลุ  สรุาวธุ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1038 1320 เด็กชายกฤตณัฐ  คนงึวริยิะกลุ1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1039 1321 เด็กชายกฤตภาส  ข ามณี 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1040 1322 เด็กชายกฤษณพงษ์  ไขม่กุข์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1041 1323 เด็กชายกอ้งภพ  ชัว้ทอง 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1042 1324 เด็กหญงิกัญญารัตน ์ คณุไธสงฆ์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1043 1326 เด็กหญงิกัลยาณี อเนก 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1044 1327 เด็กหญงิกาญจนสดุา  ชวดตระกลู 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1045 1328 เด็กหญงิกานตธ์ดิา  โชคพพัิฒน์ไพบลูย์10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1046 1329 เด็กหญงิกดิาการ  ศรรัีตน์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1047 1330 เด็กชายกติตนัินท ์  มสีงา่ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1048 1331 เด็กชายกติตพิงศ ์ สนธพิงษ์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1049 1332 เด็กชายกติตพิร ชอ่ล าใย 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1050 1333 เด็กชายกติตภิพ                    ออ่นนอ้ม 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1051 1334 เด็กชายกติตภิมู ิ สนธพิงษ์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1052 1337 เด็กหญงิกลุกัลยา                  เงนิออ่น 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1053 1338 เด็กหญงิกลุธดิา  ออ่นนิม่ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1054 1341 เด็กหญงิขา้วขวญั  อึง้มณีกรณ์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1055 1342 เด็กหญงิเขมาภรณ์  มเีพ็ญ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1056 1347 เด็กหญงิจณิณพัต  พลายบัว 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1057 1348 เด็กหญงิจดิาภา  ชว่งฉ ่า 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1058 1349 เด็กหญงิจติตญิาดา  สงิหน์กิร 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1059 1354 เด็กชายจริพัส  ขาวศริิ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1060 1356 เด็กชายจริภัทร  แสงตะกอน 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1061 1357 เด็กชายจริเมธ  บญุรอด 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1062 1369 เด็กหญงิชนกานต ์ ทองมาเอง 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1063 1370 เด็กหญงิชนกานต ์               เอกโอภาส 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1064 1377 เด็กชายชฎัชนม ์ พึง่เนตร 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1065 1381 เด็กหญงิชดิชนก  นมิวรรณ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1066 1384 เด็กหญงิชตุณัิฏฐ ์ กลิน่ล าดวน 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1067 1386 เด็กหญงิญาณธชิา  พธุประเสรฐิ10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1068 1388 เด็กหญงิญาตา  โพธิศ์รนีาค 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๒ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1069 1393 เด็กหญงิฐติยิาพร                    เพ็ชรบัว 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1070 1394 เด็กชายณฐกาย  ชว่ยชเูชดิ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1071 1396 เด็กหญงิณภัทร  หงศภุรักษ์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1072 1397 เด็กชายณภัทร  บญุมขีาว 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1073 1398 เด็กหญงิณภัทร  ลมิป์วฒันะชยั4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1074 1401 เด็กหญงิณัฏฐณชิา  ผลนัย 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1075 1403 เด็กชายณัฐชนน นาบ ารุง 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1076 1404 เด็กหญงิณัฐชา ครองตน 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1077 1405 เด็กหญงิณัฐณชิา  ใชเ้อกปัญญา4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1078 1406 เด็กหญงิณัฐธดิาภรณ์  เตมิบญุ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1079 1409 เด็กชายณัฐพงษ์                    ปานพันธโ์พธิ์8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1080 1415 เด็กชายณัฐภัทร  นวลตา 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1081 1416 เด็กชายณัฐภัทร บรรจงพนิจิ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1082 1418 เด็กหญงิณัฐวรรณ  มั่งนมิติร 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1083 1419 เด็กหญงิณัฐวรา   ค าแกว้ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1084 1420 เด็กชายณัฐวฒัน์  จ าเนียรเงนิ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1085 1421 เด็กหญงิณัฐวภิา                    หลอ่เหลีย่ม 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1086 1422 เด็กชายณัฐวฒุ ิ ประดับมขุ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1087 1424 เด็กชายณัฐวฒุ ิ บญุครอง 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1088 1425 เด็กชายณัฐวิฒุ ิ เกตสุงัข์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1089 1426 เด็กหญงิณชิา  แจม่ศรี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1090 1427 เด็กหญงิณชิา   เงนิแถบ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1091 1428 เด็กหญงิณชิาภัทร   นยิมศลิป์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1092 1429 เด็กหญงิดารนิ  เผือ่นพงษ์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1093 1430 เด็กหญงิถริกาญจน ์ แกว้สวา่ง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1094 1431 เด็กชายทศวรรษ  หนัชะนา 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1095 1432 เด็กชายทักษดนัย   บญุมาก 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1096 1433 เด็กชายทนิภัทร  นาคบญุธรรม12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1097 1434 เด็กหญงิทวิากร  จันทรอ์นิ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1098 1435 เด็กหญงิธณพร  แตรสงัข์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1099 1436 เด็กชายธนกร                         จันทรด์ ารกิลุ1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1100 1437 เด็กชายธนกร  แจม่จันทร์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1101 1438 เด็กชายธนโชต ิ โพธิจ์ าศลิ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1102 1439 เด็กชายธนโชต ิ แสงศรี 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1103 1440 เด็กชายธนดล   พมิพพั์นธด์ี 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1104 1443 เด็กหญงิธนพร  หอมไมว่าย11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1105 1444 เด็กหญงิธนพร  สอาดศรี 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1106 1446 เด็กหญงิธนพร  สถติที่ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1107 1450 เด็กชายธนวงศ ์ หลอ่เลีย่ม 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1108 1454 เด็กหญงิธนัญญาณ์  เดชฤดี 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1109 1456 เด็กชายธนาวฒุ ิ พนิธวุงษ์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1110 1457 เด็กชายธเนศพล  คุม้รักษา 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1111 1458 เด็กหญงิธรรชนก  บญุญสทิธิ์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1112 1463 เด็กชายธติ ิ นลินอ้ย 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1113 1467 เด็กชายธรีภัทร ์  ชจูติ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1114 1468 เด็กชายธรีศักดิ ์ ข ามณี 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1115 1469 เด็กชายธรีะพงศ ์  เริม่ลกึ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1116 1471 เด็กชายธรีะศักดิ ์ ขาวไพบลูย์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1117 1472 เด็กชายธรัีช                          พึง่เนตร 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๓ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1118 1474 เด็กชายนท ี แสงทับทมิ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1119 1475 เด็กชายนทธีร  คงออ่น 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1120 1476 เด็กชายนนทวฒัน์  ตันตกิลุวฒันา10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1121 1477 เด็กชายนพณัฐ                     ญาณโกมทุ9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1122 1478 เด็กชายนภนต ์                      มวีฒันา 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1123 1479 เด็กชายนภัส  แร่ทอง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1124 1480 เด็กหญงินภาพร  ทับนลิ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1125 1481 เด็กชายนรนิทร์ เสอืวงษ์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1126 1482 เด็กหญงินรศิรา  ศรวีเิชยีร 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1127 1483 เด็กหญงินฤภัค  ธัญญเจรญิ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1128 1484 เด็กหญงินลนิ ี ออ่นละออ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1129 1485 เด็กหญงินวพร  วงษ์สวุรรณ์ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1130 1486 เด็กชายนวพล  ผดงุลาภ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1131 1487 เด็กชายนวพล  นาคงาม 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1132 1488 เด็กหญงินวนิดา  ขลังธรรมเนียม5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1133 1489 เด็กหญงินัฐนร ี  อนิส าราญ9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1134 1490 เด็กชายนัฐวธั  แจง้สวา่งศรี3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1135 1491 เด็กชายนาว ี  ชมถนอม 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1136 1492 เด็กหญงิน ้าเพชร  ร่มไม ้ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1137 1493 เด็กชายบวรนันท์ จา่งเจรญิ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1138 1494 เด็กชายบัณฑติ  จันทรอ์นิ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1139 1495 เด็กหญงิบัณฑติา  ตุม้ทอง 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1140 1496 เด็กชายบารม ี กลุมา 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1141 1497 เด็กหญงิเบญจรัตน ์ นภาดล 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1142 1498 เด็กหญงิเบญญาภา              พัดภู่ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1143 1499 เด็กชายปกรณ์  เสยีงเพราะ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1144 1500 เด็กชายปกรณ์เกยีรต ิ         โกมาร 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1145 1501 เด็กหญงิปฏญิญา  แจง้จติ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1146 1502 เด็กชายปฏพัิทธ ์ พรมเพยีงชา้ง12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1147 1503 เด็กชายปฐมพร                    เขยีวนอ้ย 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1148 1504 เด็กชายปฑา  จันทรด์วง 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1149 1505 เด็กหญงิปทติตา  จามกระโทก5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1150 1507 เด็กหญงิปภาวรนิทรจ์า่งเจรญิ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1151 1508 เด็กหญงิปรมาภรณ์  หวานล ้า 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1152 1509 เด็กชายประกฤษฎิ ์               สะอาดศร1ี2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1153 1510 เด็กหญงิประสติา  นาคดี 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1154 1511 เด็กชายปรญิญา ทะสานนท์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1155 1512 เด็กชายปรติภัิทร  อนิส าราญ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1156 1513 เด็กหญงิปรยีาภรณ์ เมอืงนาคนิ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1157 1514 เด็กหญงิปัณฑา  ไซรลบ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1158 1515 เด็กชายปัณณวชิญ ์ แกว้มณี 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1159 1516 เด็กหญงิปารณีย ์ แกว้จันทร์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1160 1517 เด็กหญงิปิณดิา  อดุม 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1161 1519 เด็กหญงิปิยธดิา  เนตรมณี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1162 1520 เด็กชายปิยพัทธ ์ ทองโสภณ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1163 1521 เด็กหญงิปิยรัตน ์ ค ามิ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1164 1522 เด็กชายปญุญพัฒน์  แกว้มณี 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1165 1526 เด็กหญงิพญา  นาคสทีอง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1166 1528 เด็กหญงิพรชนก จัยธรรม 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๔ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1167 1529 เด็กชายพรชนะ  ทรงอธบิาย 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1168 1533 เด็กหญงิพรพรรณ   ศลิปกลุสรเดช10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1169 1534 เด็กชายพรพพัิฒน ์ ศรวีงษ์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1170 1535 เด็กหญงิพรรณพษา  เกตวุงษ์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1171 1536 เด็กหญงิพรรณราย  พลายละหาญ3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1172 1537 เด็กหญงิพลอยชมพ ู             พงษ์ชบุ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1173 1538 เด็กหญงิพลอยชมพ ู ออ่นสวุรรณ์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1174 1539 เด็กชายพศวตั                         จ าปามว่ง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1175 1541 เด็กหญงิพัชมณฑ ์ คงประสงค์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1176 1543 เด็กหญงิพัชรนันท ์ วเิศษสทิธโิชค4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1177 1545 เด็กหญงิพัชรนิทร ์ อว่มเกดิ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1178 1546 เด็กหญงิพัชรนิทร ์ พพิวงศ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1179 1548 เด็กหญงิพชิญส์นิ ี ทรงบัณฑติย5์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1180 1549 เด็กหญงิพชิญานนิ  ใจสวา่ง 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1181 1550 เด็กหญงิพมิพท์ชิา  ภศูรี 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1182 1551 เด็กหญงิพมิพว์รยี ์ ศรผีาวงค์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1183 1552 เด็กหญงิพมิลนาฏ                 บญุนารถ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1184 1554 เด็กชายพรีทัต  นลิะพันธ์ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1185 1555 เด็กชายพรีพงษ์                     ทองอร่าม 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1186 1556 เด็กชายพฒุพิงศ ์                     ตันเจรญิ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1187 1557 เด็กชายพฒุพิงศ ์ เทศสลดุ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1188 1560 เด็กหญงิไพรนิ                   แกว้พรหมมา5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1189 1561 เด็กชายภคภมู ิ จรูญ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1190 1571 เด็กชายภพูพัิฒน ์ ขาวศริิ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1191 1574 เด็กชายภรูนิท ์ สกุาวาสน์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1192 1575 เด็กชายภรูนัิฐ                        สงัขไ์พร 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1193 1579 เด็กหญงิมนีา  พวงสเีงนิ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1194 1580 เด็กหญงิมกุมณี  เทพมังกร 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1195 1581 เด็กหญงิมทุติา  งอกงาม 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1196 1582 เด็กหญงิมธุติา  เจรญิวงค์ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1197 1583 เด็กชายเมธสิ  สทิธโิชค 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1198 1584 เด็กชายเมธ ี สขุสวย 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1199 1585 เด็กหญงิยคุลธร  ไหลสงวนงาม7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1200 1587 เด็กหญงิเยาวเรศ  ทองนาค 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1201 1588 เด็กชายรชต  มาลัยศรี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1202 1590 เด็กชายรณกร  มลูสวุรรณ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1203 1591 เด็กชายระพพัีฒน ์                มากรุง่ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1204 1592 เด็กหญงิรักษิตา  นยิมศลิป์ชยั11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1205 1593 เด็กชายรัชชานนท ์               มาเนียม 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1206 1597 เด็กหญงิรัชนีกร  ภูพั่ทน์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1207 1598 เด็กชายรัญชน์พล  สทิธสินัต์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1208 1599 เด็กชายรัฐศาสตร ์ เดชคง 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1209 1600 เด็กหญงิรัตตพัิฒน ์ ตอ้งประสงค6์ ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1210 1601 เด็กชายรัตตภิมู ิ เพ็งพฒุิ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1211 1602 เด็กชายรัตนชยั                     สดุวลิัย 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1212 1603 เด็กหญงิรัตกิาล  มพัีฒนะ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1213 1604 เด็กชายรามลิ  แจง้จติ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1214 1605 เด็กหญงิรุง้ตะวนั   ข ายวง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1215 1606 เด็กหญงิรุง่ทพิย ์ ฉัตรเทีย่ง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๕ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1216 1607 เด็กหญงิลลดิา  แจม่ฟ้า 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1217 1608 เด็กชายวงศธร ยอดแกว้ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1218 1609 เด็กชายวชรกร                       ศกุรเสพย์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1219 1610 เด็กชายวชริวชิญ ์  ชมเดช 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1220 1611 เด็กหญงิวชริาภรณ์                ครองตน 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1221 1612 เด็กชายวรโชต ิ ยอดแกว้ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1222 1613 เด็กชายวรพจน ์ บญุฤทธิ์ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1223 1614 เด็กชายวรภพ  มว่งทอง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1224 1615 เด็กหญงิวรรณวภิา  งามละมัย 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1225 1616 เด็กหญงิวรรณวสิา  กลอ่มเกลีย้ง5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1226 1617 เด็กหญงิวรฤทัย  อนิทรเ์ฉลมิ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1227 1618 เด็กหญงิวรัญญา  วงษ์ศรเีมอืง7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1228 1619 เด็กหญงิวรัญญา  ภูรั่ตน์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1229 1620 เด็กชายวราเทพ  สจัจวงศ์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1230 1621 เด็กหญงิวรศิรา  เจตนเสน 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1231 1622 เด็กหญงิวโรฌา  แพรด า 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1232 1623 เด็กชายวชัรนิทร ์                 พลขีันธ์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1233 1624 เด็กชายวนัชนะ  ทับทมิทอง2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1234 1625 เด็กชายวนัชนะ  วณัณะสตุ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1235 1626 เด็กหญงิวสัสการณ์              ชาวนา 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1236 1627 เด็กหญงิวาธนิ ี นิม่นริมานมงคล11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1237 1630 เด็กชายวฒุชิยั   เณรพรรณ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1238 1631 เด็กชายศรายทุธ  ศรรัีกษา 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1239 1632 เด็กหญงิศศมิาภรณ์  อ าพันเรอืง 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1240 1633 เด็กหญงิศริดา รวยทรัพย์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1241 1634 เด็กหญงิศริชิาดา                 บญุเมอืง 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1242 1635 เด็กหญงิศริรัิตน ์ ใจเย็น 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1243 1636 เด็กหญงิศริรัิตน ์  สาระนติย์ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1244 1638 เด็กชายศภุกร  ตา่งพันธ์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1245 1639 เด็กชายศภุกร  ศรสีวสัดิ์ 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1246 1640 เด็กชายศภุโชค  บัวคลี่ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1247 1641 เด็กชายศภุโชค  ผลจันทร์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1248 1642 เด็กชายศภุณัฐ  กลัดดี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1249 1643 เด็กชายสมเกยีรต ิ                 ยองใย 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1250 1644 เด็กหญงิสรวยี ์                       ทองทว้ม 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1251 1645 เด็กชายสหรัฐ   ศรบีญุเพ็ง 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1252 1646 เด็กชายสหรัฐ  บญุชยั 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1253 1647 เด็กชายสทิธชิยั  ญาณโกมทุ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1254 1648 เด็กชายสริดนัย  ธานีนพวงศ์10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1255 1650 เด็กหญงิสริวิมินล                 ทองสขุ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1256 1651 เด็กหญงิสริธีร  ไมเ้นียม 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1257 1652 เด็กหญงิสจุณิณา  สวนแกว้ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1258 1653 เด็กหญงิสจุริา  สงัขก์สกิรรม11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1259 1654 เด็กหญงิสชุญัญา   มกุสี 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1260 1655 เด็กหญงิสชุาดา  กระจับเผอืก7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1261 1656 เด็กหญงิสชุานันท ์ ทองชนัลกุ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1262 1657 เด็กหญงิสชุานันท ์ เทีย่นค า 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1263 1658 เด็กหญงิสทุธดิา  กลิน่มี 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1264 1659 เด็กหญงิสทัุตตา  ศรลีาธรรม10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๖ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1265 1660 เด็กหญงิสปุวณ์ี  มาลัยศริรัิตน1์1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1266 1661 เด็กหญงิสพุรรณญา               ผวิบาง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1267 1662 เด็กหญงิสพุชิชา                     อนิทชติ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1268 1663 เด็กหญงิสพุชิฌาย ์ บญุกล า่ 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1269 1664 เด็กหญงิสภัุทรวด ี เอีย่มสเุมธ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1270 1665 เด็กหญงิสภัุทราภรณ์  ชโูชติ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1271 1666 เด็กหญงิสภุาวด ี เปาอนิทร์ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1272 1668 เด็กหญงิสเุมธนิ ี                    ทรัพยส์วสัดิ์3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1273 1669 เด็กชายสรุวชิญ ์                       หลักกรด 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1274 1671 เด็กหญงิสรุารักษ์  นิม่นุช 8 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1275 1672 เด็กชายสหุฤท  จันทมฤก 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1276 1673 เด็กหญงิเสาวลักษณ์  สงัขข์าว 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1277 1674 เด็กหญงิโสภษิตา  เอีย่มสะอาด2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1278 1675 เด็กหญงิหงฆพชร  เปาอนิทร์ 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1279 1676 เด็กหญงิหญงิศภุนุช  รัศมี 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญนางในธัมมกิารามไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญ

1280 1677 เด็กชาย หสันัย  คงการุณ 10 2545โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1281 1678 เด็กชาย อชริวชิญ ์ แตน้ าชยั 10 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1282 1679 เด็กชาย อดเิทพ  กลุมา 9 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1283 1680 เด็กชาย อดศิร  พศิณาวงษ์ 5 2548โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1284 1681 เด็กชาย อดศิักดิ์ ชชูาติ 5 2548โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1285 1682 เด็กชาย อดศิกัดิ ์                      รุง่เรอืง 9 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1286 1683 เด็กชาย อดศิักดิ ์  มณีโชติ 8 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1287 1684 เด็กชาย อตกิานต ์ อารัมพร 12 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1288 1685 เด็กชาย อธปัิตย ์ หวานฉ ่า 4 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1289 1686 เด็กชาย อนุพงษ์  บญุอิม่ 8 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1290 1687 เด็กหญงิ อภชิญา  เดชคง 7 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1291 1688 เด็กชาย อภชิา  มะลทิอง 1 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1292 1689 เด็กชาย อภบิาล ใจเสรฐิ 12 2545โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1293 1690 เด็กหญงิ อรญา  หลอ่เหลีย่ม 9 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1294 1691 เด็กชาย อรรณพ  ปานคง 3 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1295 1692 เด็กชาย อรรถสทิธิ ์                แจม่แจง้ 5 2548โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1296 1693 เด็กหญงิ อรวรรณ  รุกขชาติ 5 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1297 1694 เด็กหญงิ อรวริา  พลายแกว้ 6 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1298 1695 เด็กชาย อลงกรณ์  เกษมสขุ 12 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1299 1696 เด็กชาย อัครชา  มดแสง 11 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1300 1697 เด็กหญงิ อัจฉรา   นวลสนอง 3 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1301 1698 เด็กหญงิ อัจฉรา  แกว้ลอ้มกาย 10 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1302 1699 เด็กชาย อัฏฐสม  วงษ์ปาน 5 2548โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1303 1700 เด็กหญงิ อันนา  วงษ์จันทรด์ี 1 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1304 1701 เด็กหญงิ อาชริญา วงษ์นายะ 4 2548โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1305 1702 เด็กชาย อานนท ์ โฉมงาม 7 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1306 1703 เด็กชาย อานนท ์                   เครอืใย 8 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1307 1704 เด็กชาย อศิมเ์ดช  อนิใย  12 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1308 1705 เด็กชาย เอกบดนิทร ์ เกดิแกว้ 8 2546โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1309 1706 เด็กชาย เอกภพ  สอดสอ่ง 8 2547โรงเรยีนอนุบาลวดันางในศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ นางในธัมมกิาราม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1310 1707 เด็กชายเกรยีงไกร    มันมะนี 2 2543โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1311 1708 เด็กหญงิเกศรา     ชา้งรักษา 5 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1312 1710 เด็กหญงิกรรณกิา    ปยุเงนิ 6 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1313 1711 เด็กหญงิกรรณกิาร ์ชวูงษ์ 8 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๗ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1314 1713 เด็กชายกลวชัร     พันธุไ์ม ้ 3 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1315 1714 เด็กชายกษิดิเ์ดช    ศขุะพันธุ์ 3 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1316 1715 เด็กชายกติตศิักดิ ์  พฒุศรี 4 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1317 1716 เด็กหญงิขนษิฐา   ฉมิพาลี 1 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1318 1718 เด็กหญงิคณสิรา   อนิทรวเิชยีร5 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1319 1719 เด็กชายคณุากร    ถนอมศักดิ์ 2 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1320 1722 เด็กหญงิเจณจริา    ปณุณาภริมย4์ 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1321 1724 เด็กหญงิจณิหว์รา    สารภี 3 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1322 1725 เด็กหญงิจรัิชยา    จันทพั์นแจง้12 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1323 1726 เด็กหญงิจริาภา    เกตนุาค 10 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1324 1730 เด็กชายชยัวฒัน์    เจรญิชยัเดช4 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1325 1733 เด็กชายชาญศลิป์    ยอดสาร 5 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1326 1738 เด็กชายณัฐชนน    พว่งวเิศษ 3 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1327 1739 เด็กชายณัฐพล    ปัดถาระกัง 1 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1328 1743 เด็กชายทนิภัทร    โสดา 3 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1329 1745 เด็กหญงิธนารยี ์   เมฆพยัพ 11 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1330 1747 เด็กชายธรีภัทร ์  เทยีงแท ้ 10 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1331 1748 เด็กชายธรีศักดิ ์   ศรวีเิชยีร 4 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1332 1749 เด็กหญงินรศิรา    แซอ่ึง้ 6 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1333 1751 เด็กหญงิน ้าผึง้    ทองพันชั่ง 7 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1334 1753 เด็กชายบ ารุง   พลเรอืน 10 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1335 1755 เด็กหญงิปัทธมวด ี   ประสมศลิป์ 1 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1336 1756 เด็กหญงิพรวลัย    ธรรมโรจน์ 6 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1337 1757 เด็กหญงิพรสวรรค ์   พรมสอน 6 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1338 1759 เด็กชายพศนิ    ลอืลาภ 9 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1339 1760 เด็กหญงิพัชรา    ทองใบ 4 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1340 1761 เด็กหญงิพจิติรา    สภาภักดิ์ 8 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1341 1762 เด็กชายภวตั    พรามนัส 12 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1342 1763 เด็กหญงิภาวนิ ี   มดีี 2 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1343 1765 เด็กหญงิมารษิา    พงษ์ดี 4 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1344 1766 เด็กหญงิรวษิฎา    แชม่ชอ้ย 11 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1345 1774 เด็กหญงิวรัญชล ี    บัวคุม้ 8 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1346 1780 เด็กหญงิศริาณี     บญุเลศิ 12 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1347 1781 เด็กชายศริโิชต ิ   พลอยแดง 10 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1348 1782 เด็กหญงิศริณัิชชา    ประคองเก็บ1 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1349 1784 เด็กหญงิศริพิร    บรรจงพนิจิ 8 2543โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1350 1785 เด็กหญงิศริลิักษณ์    วนัเกดิ 5 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1351 1791 เด็กหญงิสาลณีิ    อยูม่ี 7 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1352 1792 เด็กหญงิสริมิา    มะโนสาร 2 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1353 1794 เด็กหญงิสนุสิา    ตอืปาน 4 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1354 1795 เด็กหญงิสพุรรณษา    ผวิบาง 10 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1355 1797 เด็กหญงิสมุติรา    ละอองบัว 9 2544โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1356 1801 เด็กชายอธปิ    พลายแกว้ 4 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1357 1803 เด็กชายอภวิชิญ ์   พฤกษ์ธาดาชยั1 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1358 1804 เด็กหญงิอรพนิ    ชเูอีย่ม 3 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1359 1807 เด็กหญงิอัฐฐนีีกร    ภแูชม่โชติ 1 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1360 1811 เด็กหญงิอบุลวรรณ     แกว้ก าเนดิ6 2545โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตันตวิทิยาภมู"ิไผจ่ าศลีวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1361 1814 เด็กชายธรีเดช นามนาค 8 2545 โรงเรยีนวดัแปดแกว้ หวัตะพานวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1362 1815 เด็กหญงิธัญญรัตน์ ปาระเมษสถติย์ 7 2546 โรงเรยีนวดัแปดแกว้ หวัตะพานวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๘ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1363 1816 เด็กหญงิบษุยมาส ศรทีองค า 1 2546 โรงเรยีนวดัแปดแกว้ หวัตะพานวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1364 1819 เด็กหญงิแพรพลอย จติตะคุ 11 2544 โรงเรยีนวดัแปดแกว้ หวัตะพานวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1365 1820 เด็กหญงิภัทราวรรณ บางชมภู 10 2545 โรงเรยีนวดัแปดแกว้ หวัตะพานวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1366 1826 เด็กหญงิเอมอร เตยีเย็น 10 2545 โรงเรยีนวดัแปดแกว้ หวัตะพานวเิศษชยัชาญกลางราชครูธารามหวัตะพานวเิศษชยัชาญ

1367 1827 เด็กหญงิกนกวรรณ ศรวีลิัย 6 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1368 1830 เด็กชายกฤษาฎา กลั่นแกว้ 12 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1369 1831 เด็กหญงิขนษิฐา หลอ่สสุรรณ6 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1370 1832 เด็กหญงิจันทรฤ์ทัยเกดิประกอบ8 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1371 1833 เด็กหญงิจริาพร โพธิร์ะยา้ 6 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1372 1834 เด็กหญงิจรุภีรณ์ แจม่กระจา่ง4 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1373 1835 เด็กหญงิชนัฐดา อุน่ญาติ 8 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1374 1836 เด็กหญงิชนชิา ศรสีขุ 10 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1375 1837 เด็กชายชยพล ปรชีา 11 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1376 1839 เด็กหญงิณัฐฐาสณีิ หลอ่สวุรรณ 6 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1377 1841 เด็กหญงิทวิาพร โพธิแ์กมแกว้5 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1378 1842 เด็กชายธนดล อาจรักษา 3 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1379 1844 เด็กชายธนวฒัน์ หอมสง่กลิน่8 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1380 1845 เด็กชายธนัท วรภาษี 12 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1381 1846 เด็กชายธนาธปิ คงสมนกึ 12 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1382 1851 เด็กหญงินวภัทร กองทอง 7 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1383 1852 เด็กชายประพัฒน์ อน้ไชยยะ 10 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1384 1854 เด็กหญงิปัณฑติา วนดิา 1 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1385 1856 เด็กหญงิปิยฉัตร อาจรักษา 5 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1386 1858 เด็กหญงิพรสดุา อัมวรรณ์ 12 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1387 1859 เด็กหญงิพัฒณฎิา เพ็ชวเิศษสวุรรณ5 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1388 1862 เด็กชายพรีพล หาวถิี 2 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1389 1865 เด็กชายยทุธการณ์ประดษิฐ์ 6 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1390 1877 เด็กหญงิอรสิรา เรอืงทรัพย์ 2 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1391 1880 เด็กชายอาทติย์ มว่งชมเดช 12 ##โรงเรยีนวดันางช าคลองขนากวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1392 1883 เด็กหญงิกนกพร ผดุผอ่ง 8 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1393 1884 เด็กหญงิกมลฉัตร เปรมปรี 1 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1394 1885 เด็กชายกอ้งภพ ปั้นด า 3 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1395 1886 เด็กชายกติตคิณุ คณาฤทธิ์ 5 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1396 1887 เด็กหญงิกลุสตรี กระมลฉ ่า 6 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1397 1888 เด็กชายคณุากร รอตเจรญิ 2 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1398 1889 เด็กหญงิจารุนันท์ พาภรพาด 6 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1399 1891 เด็กหญงิชนัฎดา แกว้อร่าม 12 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1400 1900 เด็กหญงินศิารัตน์ ดชีะโชติ 12 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1401 1901 เด็กชายปฏภิาน จันกระจา่ง 10 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1402 1902 เด็กชายปรวิรรษ สมศรี 6 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1403 1906 เด็กชายพลวฒัน์ พลวงศ์ 12 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1404 1914 เด็กชายเลอศักดิ์ มัน้บญุแยม้ 11 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1405 1916 เด็กชายวณัววิฒัน์   หมวกนอ้ย 6 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1406 1917 เด็กหญงิวมิลสริิ รุง่เรอืง 9 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1407 1924 เด็กชายสทิธชิยั สขุสกัขี 10 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1408 1929 เด็กชายสเุทพ ทับทวี 1 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1409 1934 เด็กชายอภรัิกษ์ ค าควร 5 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1410 1935 เด็กหญงิอรนรี ป่ินวเิศษ 11 ##โรงเรยีนวดัวนัอทุศิไผด่ าพัฒนาวเิศษชยัชาญวนัอทุศิ บางจักวเิศษชยัชาญ

1411 1939 เด็กชายกฤษกร สภุาวดี 9 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๒๙ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1412 1941 เด็กชายกานตด์นัยญาณโกมทุ 4 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1413 1942 เด็กหญงิกานตท์ติาแกว้ประสทิธิ7์ ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1414 1948 เด็กชายคณุานนท์ เลศิสวุรรณ์ 8 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1415 1950 เด็กชายจริายสุ สขุเกษม 3 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1416 1952 เด็กชายชานนท์ ศรชีมภู 2 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1417 1955 เด็กชายณยศ อนิทรใ์ย 6 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1418 1957 เด็กชายณัฐวฒุิ พานทาน 1 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1419 1958 เด็กหญงิณชิา เชดิแสง 1 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1420 1959 เด็กชายโดม พกุพบิลูย์ 7 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1421 1961 เด็กชายทักษิณ วงษ์พฤกษา1 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1422 1962 เด็กชายธนวฒัน์ นาคทับที 2 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1423 1964 เด็กชายนครนิทร์ วงษา 11 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1424 1968 เด็กชายปราเมศ ไทยพยัพ 10 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1425 1969 เด็กชายภชูติ เรอืงสม 9 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1426 1970 เด็กชายรณกร บญุลอืชา 4 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1427 1971 เด็กชายรภภัีทร อนิทรอ์นันต์6 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1428 1972 เด็กหญงิเสาวนีย์ บญุสม 6 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1429 1973 เด็กชายอดศิร นาคเวช 8 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1430 1974 เด็กชายอัศรวชิญ์ ทาจ าปา 8 ##โรงเรยีนราษฎรน์ยิมวทิยาบางจักวเิศษชยัชาญไทรยดื บางจักวเิศษชยัชาญ

1431 1975 เด็กหญงิจันทรพ์ร ถนอมสนิธุ์ 6 ##โรงเรยีนวดัคลองพลูบางจักวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1432 1976 เด็กหญงิจนัุนทา อนิใย 11 ##โรงเรยีนวดัคลองพลูบางจักวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1433 1977 เด็กชายณัฐวฒุิ ไชยพรม 10 ##โรงเรยีนวดัคลองพลูบางจักวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1434 1978 เด็กชายธนบัตร แกว้สมัฤทธิ1์0 ##โรงเรยีนวดัคลองพลูบางจักวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1435 1979 เด็กชายธนาธปิ เรอืงสม 9 ##โรงเรยีนวดัคลองพลูบางจักวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1436 1982 เด็กหญงินศิราพร กา๋เต็ม 8 ##โรงเรยีนวดัคลองพลูบางจักวเิศษชยัชาญนางช า บางจักวเิศษชยัชาญ

1437 1999 เด็กหญงิจฑุามาศ ศรโีสภา 10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1438 2001 เด็กหญงิชญมณฑนก์องทอง 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1439 2030 เด็กชายภชูนะ มะลทิอง 10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1440 2035 เด็กหญงิรัตนาภรณ์ ปัทมโรจน์ 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1441 2036 เด็กหญงิรัตนาภรณ์สายอดุม 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1442 2037 เด็กหญงิรนิทรล์ภัส เชยีงอนิทร์ 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1443 2041 เด็กชายวรวทิย์ แสงทอง 12 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1444 2043 เด็กชายวรีะพงษ์ พงษ์สถติย์ 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1445 2053 เด็กชายอธพัิฒน์ พวงโภคา 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1446 2057 เด็กหญงิอารยา เปรมเปรย 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัน ้าพุสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญน ้าพสุทิธารามบางจักวเิศษชยัชาญ

1447 2064 เด็กหญงิดนยา ฉมิพาลี 1 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1448 2065 เด็กชายถธูน อาจมังกร 2 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1449 2066 เด็กหญงิธนัชญา อนันตส์ทิธพิงค์1 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1450 2067 เด็กชายธนัสถ์ รักษ์บ ารุง 2 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1451 2073 เด็กหญงิบญุยานุช มว่งชมุ 6 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1452 2078 เด็กหญงิศศชิา เต็มแป้น 11 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1453 2085 เด็กหญงิอัจฉภรณ์ เพยีรชอบ 10 ##โรงเรยีนวดัสีร่อ้ยสีร่อ้ยวเิศษชยัชาญสีร่อ้ย สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1454 2095 เด็กหญงินวนันท์ ผวิบาง 6 ##โรงเรยีนวดัโพธิศ์รีคลองขนากวเิศษชยัชาญโพธิศ์รี สีร่อ้ยวเิศษชยัชาญ

1455 2108 เด็กหญงิ กรกมล สงัขวรณ์ 11 2547 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1456 2112 เด็กหญงิ ฐติรัิตน์ มาลัยงาม 10 2545 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1457 2113 เด็กชาย ณัฐภัทร์ แปะหลง 8 2547 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1458 2114 เด็กชาย ณัฐภัทร ลกึวลิัย 4 2545 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1459 2115 เด็กหญงิ ณัฐรกิา อนิทรรั์กษา 2 2547 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1460 2116 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ ใชฮ้ะ 3 2546 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓๐ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1461 2117 เด็กชาย ด ารงคศ์กัดิ์ จารยี์ 2 2548 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1462 2122 เด็กหญงิ พัทธธ์รีา ปะเลย์ 3 2548 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1463 2124 เด็กชาย ศวิกร เรอืนแป้น 1 2546 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1464 2125 เด็กชาย สมยศ เหมพลัง 1 2546 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1465 2126 เด็กหญงิ สริวิมิล บญุสง่ 9 2547 โรงเรยีนชมุชนวัดวเิศษชยัชาญ ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1466 2133 เด็กหญงิ ธนภรณ์ เพ็งอังคาร 1 2548 โรงเรยีนวดัขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1467 2141 เด็กหญงิ สรินิยา คลา้ยสบุรรณ์ 1 2547 โรงเรยีนวดัขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1468 2143 เด็กหญงิ อาภาวรรณ คัจฉานุช 8 2546 โรงเรยีนวดัขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1469 2144 เด็กหญงิ กนกพร โตปิติ 11 2546 โรงเรยีนวดัราชสกณุา ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1470 2147 เด็กชาย กอ้งเกยีรติ บญุชว่ย 1 2546 โรงเรยีนวดัราชสกณุา ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1471 2169 เด็กหญงิ ณัฐพร มลีาภ 4 2547 โรงเรยีนวดัราชสกณุา ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1472 2185 เด็กหญงิ พชิชาพร ขนุพทัิกษ์ 10 2546 โรงเรยีนวดัราชสกณุา ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1473 2216 เด็กหญงิ ทพิยว์รรณ  สขุพญาชยั 12 2546 โรงเรยีนวัดหวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ หวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ

1474 2218 เด็กชาย ธรีะศักดิ ์ แกว้เพชร 2 2546 โรงเรยีนวัดหวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ หวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ

1475 2224 เด็กหญงิ พรทพิย ์ ปลอ้งอว้น 1 2546 โรงเรยีนวัดหวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ หวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ

1476 2225 เด็กหญงิ พรนภา  ประจวบวนั 10 2545 โรงเรยีนวัดหวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ หวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ

1477 2229 เด็กหญงิ วลัลาภา  ศรคี านอ้ย 7 2545 โรงเรยีนวัดหวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ หวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ

1478 2235 เด็กหญงิ อัยรญา  สภุาพ 7 2546 โรงเรยีนวัดหวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ หวัตะพาน หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ

1479 2237 เด็กหญงิ กัญจนี บญุเมอืง 4 2544 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1480 2238 เด็กหญงิ กาญจนา เอีย่มงาม 12 2543 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1481 2240 เด็กหญงิ ขนษิฐา แสงวมิล 5 2543 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1482 2243 เด็กหญงิ ดาราวดี สมสวย 10 2542 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1483 2244 เด็กชาย ธนบดี ดวงเหลือ่ม 1 2545 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1484 2251 เด็กหญงิ ศศธิร ค าแหวน 1 2543 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1485 2253 เด็กชาย ศภุรัตน์ อรัญภตูิ 6 2543 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1486 2254 เด็กชาย สถาพร เปรมสวุรรณ์ 5 2553 โรงเรยีนวเิศษชยัชาญวทิยาคม ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1487 2265 เด็กชาย กนกศักดิ์ พันธส์าลี 2 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1488 2266 เด็กหญงิ กัญญาภัทร ชสูวสัดิ์ 8 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1489 2267 เด็กหญงิ กัลยารัตน์ ทรัพยส์ม 12 45 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1490 2268 เด็กหญงิ กิง่แกว้ พานทอง 4 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1491 2269 เด็กชาย กติตนัินท์ อนิใย 2 44 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1492 2270 เด็กหญงิ เกวลนิ ยิม้เป็นสขุ 5 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1493 2271 เด็กหญงิ จารุวรรณ สทุะ 9 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1494 2272 เด็กหญงิ จติรวดี ภทูองขาว 3 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1495 2273 เด็กชาย จรินันท์ เรอืงสม 5 45 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1496 2274 เด็กหญงิ จริภา ล าดับ 7 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1497 2275 เด็กชาย จริวตัร ป่ินวเิศษ 5 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1498 2276 เด็กหญงิ จริาภรณ์ ไพรสนัต์ 1 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1499 2277 เด็กชาย เจษฎา ภูส่วา่ง 6 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1500 2278 เด็กชาย เฉลมิชยั โตสวสัดิ์ 11 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1501 2280 เด็กหญงิ ชลธชิา บ ารุงญาติ 11 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1502 2281 เด็กชาย ชนิวตัร อ าพันเรอืง 7 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1503 2282 เด็กชาย เชวา จันทรน์ ้า 4 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1504 2283 เด็กชาย ฐฏิศิักดิ์ พทุธประเสรฐิ 2 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1505 2284 เด็กชาย ณภัทร วเิชยีรฉาย 1 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1506 2285 เด็กหญงิ ณสพร ทองสนีาค 9 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1507 2286 เด็กหญงิ ณัฐธชิา ยอดข า 11 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1508 2287 เด็กชาย ณัฐวฒุิ พึง่เนตร 12 44 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1509 2288 เด็กชาย ดลณภัทร แกน่ทรัพย์ 11 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ
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1510 2289 เด็กหญงิ ดวงกมล อรุะชืน่ 7 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1511 2290 เด็กหญงิ ตวงรัตน์ เนียมพันธ์ 8 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1512 2291 เด็กชาย ธณัทกร อว่มเกตุ 11 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1513 2292 เด็กชาย ธนวฒัน์ ค านวนสกลุณี 1 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1514 2293 เด็กหญงิ ธมนชนก แสงทับทมิ 5 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1515 2294 เด็กหญงิ ธัญญาเรศ แดงประเสรฐิ 12 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1516 2295 เด็กชาย ธรีธ์วชั กลัดแกว้ 6 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1517 2296 เด็กชาย ธรีเมทร์ ธเนศวรานนท์ 1 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1518 2297 เด็กหญงิ ธรีาพร เพยีรชอบ 4 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1519 2298 เด็กชาย นนทกานต์ นมิติเกษมสภัุค 3 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1520 2299 เด็กชาย นพัฒธิ์ ญาณโกมทุ 9 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1521 2300 เด็กหญงิ ปิยฉัตร์ เกษวเิศษ 10 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1522 2301 เด็กหญงิ พันธติรา ก าป่ันทอง 9 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1523 2302 เด็กชาย พัศกร สงัการ์ 12 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1524 2303 เด็กชาย พฒุธวิทัร์ จันทรพ์งษ์ 7 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1525 2304 เด็กชาย ภมูภัิทร  คุม้มงคล 12 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1526 2305 เด็กหญงิ มนัสวรรณ ระวงัถอ้ย 8 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1527 2306 เด็กชาย วรายสุ เนตรบารมี 4 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1528 2307 เด็กชาย วลัลภ แสงจันทร์ 2 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1529 2308 เด็กหญงิ วจิติรา ลาภใหญ่ 2 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1530 2309 เด็กชาย วทิวชั แจม่อ าพร 7 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1531 2310 เด็กชาย วริยิะ บญุสม 3 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1532 2311 เด็กชาย ศักดิน์รนิทร์ วงษ์ดวง 6 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1533 2313 เด็กหญงิ ศวิพร สขุประเสรฐิ 9 44 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1534 2314 เด็กหญงิ สตรรัีตน์ เรอืงสวุรรณ์ 9 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1535 2315 เด็กชาย สญัพร จตพุร 6 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1536 2316 เด็กชาย สทิธนินท์ พึง่นอ้ย 11 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1537 2317 เด็กหญงิ เสาวลักษณ์ โพระดก ๑o 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1538 2318 เด็กหญงิ หทัยชนก เงนินุช 3 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1539 2319 เด็กชาย อนพัทย์ พวงใย 2 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1540 2320 เด็กชาย อภสิทิธิ์ ฤทธิด์อน 9 46 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1541 2321 เด็กหญงิ อรษิา พงษ์เผอืก 5 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1542 2322 เด็กชาย อัครภมูี ทองโสภา 1 47 โรงเรยีนสนทิวทิยา ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1543 2323 เด็กชาย กษิดิเ์ดช ทองลา 7 2546 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1544 2325 เด็กชาย ฉัตรชยั ตุม้ทอง 5 2545 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1545 2327 เด็กชาย ตันตกิร เหลอืงสวัสดิ์ 1 2547 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1546 2328 เด็กหญงิ นพมาศ จันทร 1 2548 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1547 2329 เด็กชาย นวพล จ าเมอืง 7 2547 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1548 2330 เด็กหญงิ มันตา สาหสั 2 2547 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1549 2331 เด็กหญงิ อรญิญา ศรมีะโน 8 2547 โรงเรยีนวดัลาดเป็ด ทา่ชา้ง วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1550 2334 เด็กหญงินาตาชา ทนาวงษ์ 10 ##โรงเรยีนวดัยางมณีมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญชา้ง มว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1551 2336 เด็กหญงิรุง่ธวิา เดชประทมุ 4 ##โรงเรยีนวดัยางมณีมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญชา้ง มว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1552 2337 เด็กหญงิรุง่ระวี ภสูมมา 6 ##โรงเรยีนวดัยางมณีมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญชา้ง มว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1553 2338 เด็กชายสรยทุธ์ อุน่กาย 10 ##โรงเรยีนวดัยางมณีมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญชา้ง มว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1554 2339 เด็กหญงิสชุาดา เจรญิสาย 5 ##โรงเรยีนวดัยางมณีมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญชา้ง มว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1555 2341 เด็กหญงิกัลยารัตน์ จนิดาดวง 5 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1556 2342 เด็กชายคณติศร สงิหโ์ตทอง 2 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1557 2343 เด็กชายเจตนพัิทธ์วงษ์สนอง 8 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1558 2344 เด็กชายเจษฎาพงษ์วงษ์ปาน 1 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ
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1559 2345 เด็กชายธนโชติ มงคลธง 8 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1560 2346 เด็กชายธนวฒัน์ มว่งออ่น 6 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1561 2347 เด็กหญงินนทวรรณเอีย่มสอาด 5 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1562 2348 เด็กหญงินัทมน สงิหโ์ตทอง 7 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1563 2349 เด็กชายพงศกร พรหมทอง 6 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1564 2350 เด็กหญงิพริษิา สนธพิงษ์ 4 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1565 2351 เด็กหญงิภคนิี สงิหโ์ตทอง11 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1566 2352 เด็กหญงิมณฑรัิตน์ ชมแพ 7 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1567 2353 เด็กชายเรวตัร คณุศรี 3 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1568 2354 เด็กหญงิศรัญญา บญุสาตร์ 5 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1569 2355 เด็กหญงิศริกิานต์ โพธิก์ระจา่ง8 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1570 2356 เด็กหญงิสวติตา ทองค าชู 1 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1571 2357 เด็กหญงิสชุาดา ทองอร่าม 12 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1572 2358 เด็กหญงิอทติยา อรุณศรี 11 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1573 2359 เด็กชายอาณกร ชยัชาญ 12 ##โรงเรยีนวดัมะนาวหวานศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญคมูะนาวหวานมว่งเตีย้วเิศษชยัชาญ

1574 2360 เด็กชายชลากร จติมั่น 4 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1575 2361 เด็กชายชนิวตัร อว่มแกว้ 3 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1576 2362 เด็กหญงิปนัดดา ค านวณ 12 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1577 2363 เด็กชายพศวตั ขอผึง่ 5 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1578 2364 เด็กหญงิพยิะดา สพัุฒผล 10 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1579 2365 เด็กชายพรีวชิญ์ ปทมุยา 12 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1580 2366 เด็กชายวภิู ธนีเพยีร 6 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1581 2367 เด็กหญงิศริพิร หุม้แพร 10 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1582 2368 เด็กชายศวิกร ทองทว้ม 12 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1583 2369 เด็กหญงิอภัสรา นลิวงษา 8 ##โรงเรยีนบา้นไผห่มขูวดิยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1584 2370 เด็กชายกษิดศิ ทองประสทิธิ2์ ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1585 2371 เด็กชายจักรพรรดิ เนาวรัตน์ 8 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1586 2372 เด็กหญงิจรัิชยา สงิหโ์ตทอง 7 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1587 2373 เด็กหญงิณัฐณชิา ศรศาสตร์ 6 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1588 2374 เด็กชายธนบดี ชาดษิฐ์ 9 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1589 2375 เด็กชายธนภณ บญุอยู่ 7 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1590 2376 เด็กชายธรีะภาพ ศขุจันทร์ 9 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1591 2377 เด็กหญงิภัชราภา เทยีนหอม 3 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1592 2378 เด็กหญงิสดิาภรณ์ น่าบัณฑติ 8 ##โรงเรยีนวดันอ้ยยีล่น้วเิศษชยัชาญไผห่มขูวดิศรัทธาธรรมยีล่น้วเิศษชยัชาญ

1593 2379 เด็กชายชยัภัทร แสงกลา้ 10 ##โรงเรยีนบา้นศาลาดนิศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญออ้ยศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญ

1594 2380 เด็กชายณพดล ภรูะหา 6 ##โรงเรยีนบา้นศาลาดนิศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญออ้ยศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญ

1595 2381 เด็กหญงิธติสิดุา เจรญิสขุ 6 ##โรงเรยีนบา้นศาลาดนิศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญออ้ยศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญ

1596 2382 เด็กชายธรีพล แสงสวา่ง 7 ##โรงเรยีนบา้นศาลาดนิศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญออ้ยศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญ

1597 2383 เด็กหญงิพรนภัส พรมออ่น 12 ##โรงเรยีนบา้นศาลาดนิศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญออ้ยศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญ

1598 2384 เด็กชายวรีภัทร สาขามลุะ 7 ##โรงเรยีนบา้นศาลาดนิศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญออ้ยศาลเจา้โรงทองวเิศษชยัชาญ

1599 2385 เด็กชาย เจตพล แกว้อร่าม 9 2547 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1600 2386 เด็กชาย ธนกร มอีนันต์ 10 2545 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1601 2387 เด็กหญงิ นฤมล ทรัพยา 6 2546 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1602 2389 เด็กชาย พงษ์พพัิฒน์ อยูเ่จ็ก 9 2547 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1603 2390 เด็กหญงิ พัชราภา ผลเล็ก 2 2547 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1604 2393 เด็กหญงิ วณชิา รักพรมพันธ์ 8 2547 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1605 2394 เด็กหญงิ ศริพิลอย เพิม่พลู 11 2547 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1606 2395 เด็กชาย อดุมศักดิ์ มุง้เขมน้ 1 2545 โรงเรยีนวัดศาลาดนิ มว่งเตีย้ วเิศษชยัชาญ ขมุทอง ไผจ่ าศลี วเิศษชยัชาญ

1607 2398 เด็กชาย นพเกา้ ผอ่งศรี 8 2545 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๓๗ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓๓ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1608 2399 เด็กชาย นภสทิธิ์ เดชผลติ 10 2547 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๓๘ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1609 2400 เด็กหญงิ นัทชา ยลสภุาพ 12 2547 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๓๙ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1610 2402 เด็กหญงิ มนิทรต์รา ชว่ยชเูชดิ 9 2547 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๔๑ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1611 2403 เด็กหญงิ รัทยากรณ์ รวดเร็ว 10 2545 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๔๒ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1612 2404 เด็กหญงิ วรรณา ขันตวิงศ์ 3 2546 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๔๓ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1613 2408 เด็กหญงิ สนุษิา ภผูาสทิธิ์ 4 2547 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๔๙ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1614 2409 เด็กหญงิ สนุสิา แตง่งาม 12 2546 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๕๐ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1615 2410 เด็กชาย อนริุจ ภูอ่อ่น 3 2547 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๕๑ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1616 2411 เด็กชาย อนุพงษ์ เทพศกณีุ 10 2545 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๕๒ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1617 2412 เด็กชาย อานนท์ กลางค า 2 2545 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๕๓ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1618 2413 เด็กชาย เอกพล บญุแตง 10 2546 โรงเรยีนวดัทา่โขลงมติรภาพที๑่๕๔ บอ่แร่ โพธิท์อง ท่าโขลงกติตยิาราม บอ่แร่ โพธท์อง

1619 2419 เด็กหญงิณัฎฐณชิา ดษิฐาน 12 ##โรงเรยีนวดัไตรรัตนารามทางพระโพธิท์องทา่โขลงกติตยิารามบอ่แร่ โพธิท์อง

1620 2421 เด็กหญงินันทวดี หอมอนิทร์ 1 ##โรงเรยีนวดัไตรรัตนารามทางพระโพธิท์องทา่โขลงกติตยิารามบอ่แร่ โพธิท์อง

1621 2424 เด็กหญงิแพรวพรรณพกิลุขาว 10 ##โรงเรยีนวดัไตรรัตนารามทางพระโพธิท์องทา่โขลงกติตยิารามบอ่แร่ โพธิท์อง

1622 2428 เด็กชายวรชน ชมส าเนียง 6 ##โรงเรยีนวดัไตรรัตนารามทางพระโพธิท์องทา่โขลงกติตยิารามบอ่แร่ โพธิท์อง

1623 2433 เด็กหญงิอภชิญา ค าภา 8 ##โรงเรยีนวดัไตรรัตนารามทางพระโพธิท์องทา่โขลงกติตยิารามบอ่แร่ โพธิท์อง

1624 2441 เด็กชาย สาโรจน์ เอีย่มอนิทร์ 10 2546โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1625 2446 เด็กชาย อานนท์ ผึง้บ ารุง 7 2546โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1626 2447 เด็กหญงิกนกวรรณ ผอ่งศรี 2 ##โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1627 2448 เด็กหญงิกติตญิา พธุประเสรฐิ 1 2547โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1628 2449 เด็กหญงิวภิาพร มากศรี 9 2547โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1629 2450 เด็กหญงิสนุสิา เพ็ญศรี 11 2546โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1630 2451 เด็กหญงิสภุาศณีิ ตัง้ศรไีพร 3 2547โรงเรยีนวดัค าหยาดค าหยาดโพธิท์องค าหยาดค าหยาดโพธิท์อง

1631 2454 เด็กหญงิวรรณวภิา สบาย 6 2544 โรงเรยีนวัดค าหยาด ค าหยาด โพธิท์อง ค าหยาด ค าหยาด โพธิท์อง

1632 2457 เด็กหญงิ กัณฑช์นก ทองชบุ 1 2542 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1633 2458 เด็กหญงิ กลุสตรี พงษ์จันทร์ 8 2542 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1634 2459 เด็กชาย ไกรสงิห์ นิม่นวล 8 2544 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1635 2460 เด็กชาย ชนิรัตน์ สทิธิ 1 2544 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1636 2464 เด็กหญงิ น ้าทพิย์ สชีมพู 4 2543 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1637 2465 เด็กหญงิ น ้าทพิย์ เหวขนุทด 4 2542 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1638 2467 เด็กชาย ปราชญช์นะ สวา่งวงศว์ลิยั 9 2542 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1639 2469 เด็กหญงิ พมิพน์ารา นิม่นวล 7 2542 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1640 2470 เด็กหญงิ วรรณนษิา โพธิพ์งษ์ 12 2543 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1641 2471 เด็กหญงิ วรนิทร ดอกรัก 2 2543 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1642 2472 เด็กชาย วฒันา บญุเพ็ง 1 2542 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1643 2473 เด็กหญงิ สชุรรษา เนื่องแกว้ 7 2543 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1644 2475 เด็กชาย อนาวนิ แกว้มศีรี 2 2543 โรงเรยีนวดัสวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง สวุรรณราชหงษ์ องครักษ์ โพธิท์อง

1645 2477 เด็กหญงินันทดิา อว่มแกว้ 9 ##โรงเรยีนวดัยางมณีองครักษ์โพธิท์องยางมณี องครักษ์ โพธิท์อง

1646 2479 เด็กหญงิพรรณพษาฉมิบรรเทงิ 3 ##โรงเรยีนวดัยางมณีองครักษ์โพธิท์องยางมณี องครักษ์ โพธิท์อง

1647 2480 เด็กหญงิพมิพช์นก ฮวดศรี 12 ##โรงเรยีนวดัยางมณีองครักษ์โพธิท์องยางมณี องครักษ์ โพธิท์อง

1648 2481 เด็กชาย กติตพิศ จันทรค์ า 12 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1649 2482 เด็กหญงิจริาพัชร สรีอด 1 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1650 2483 เด็กหญงิโชตกิา ขันทอง 6 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1651 2484 เด็กหญงินลิวรรณ  เทยีมเทศ 7 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1652 2485 เด็กชาย บารมี เข็มกลัด 1 2546 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1653 2486 เด็กชาย ปรมนิทร์ โชคชยัเจรญิชยั12 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1654 2487 เด็กหญงิพรรษา อนิทะ 3 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1655 2488 เด็กชาย พสิฐิ พรมโชติ 2 2547 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1656 2489 เด็กชาย พรีะพัฒน์ นา้ประเสรฐิ 1 2548 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓๔ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1657 2490 เด็กชาย สตัยา แซล่ี้ 8 2546 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1658 2491 เด็กชาย อภสิทิธิ์ ก าจร 8 2546 โรงเรยีนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถัมภ)์องครักษ์โพธิท์องทองกลางองครักษ์ โพธิท์อง

1659 2492 เด็กชาย กติตพิงษ์ ชว่ยบญุ 5 2548 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1660 2493 เด็กชาย ชลทติ ฟุ้งเฟ่ือง 9 2546 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1661 2494 เด็กชาย ธนรัตน์ แจม่ใส 6 2545 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1662 2495 เด็กชาย ธรรมรัตน์ แจม่ใส 10 2546 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1663 2496 เด็กหญงิธรีาภรณ์ เดชบ ารุง 9 2545 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1664 2497 เด็กหญงินันทยิา กันวชิา 10 2547 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1665 2498 เด็กชาย ประเวศ พศิรูป 1 2547 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1666 2499 เด็กชาย ปรัชญา โตมอญ 5 2546 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1667 2500 เด็กหญงิพัฒน์นรี ขันทอง 6 2545 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1668 2501 เด็กหญงิภัคจริาพร พงษ์ทอง 8 2547 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1669 2502 เด็กหญงิวชัราภรณ์ สมเนตร 6 2545 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1670 2503 เด็กหญงิสภุาภรณ์ พศิรูป 5 2546 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1671 2504 เด็กหญงิอธชิา ทาแกว้ 4 2548 โรงเรยีนวดัโบสถ ์(ประชานุกลู) บางระก าโพธิท์องโบสถร์าษฎรศ์รัทธา บางระก า โพธิท์อง

1672 2505 เด็กหญงิ กรณศิ แสงกล า่ 8 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1673 2506 เด็กชาย เกษมศักดิ์ ไมย่าก 11 2545 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1674 2507 เด็กชาย จารุกติต์ ไมเ้จรญิ 8 2544 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1675 2508 เด็กชาย เจษฎา บรรทัดจัทร์ 8 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1676 2509 เด็กชาย ณัฐพร ถนอมเขตต์ 4 2545 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1677 2510 เด็กหญงิ ณัฐรกิา ข าสวุรรณ์ 10 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1678 2511 เด็กชาย เตมิศักดิ์ ฝักบัว 3 2545 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1679 2512 เด็กชาย ธรีภัทร ชเูชดิ 6 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1680 2513 เด็กชาย พัฒนชาติ บญุเนียม 9 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1681 2514 เด็กหญงิ พรีณัฐ เหมอืนฤทธิ์ 7 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1682 2515 เด็กชาย มานพ แซกอง 1 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1683 2516 เด็กชาย ยศวรรค์ อนิค า 12 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1684 2519 เด็กชาย สมรัก อาจหาญ 5 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1685 2520 เด็กชาย อนุเชน เรอืงเดช 5 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1686 2521 เด็กชาย อภชิยั เบเซ 11 2546 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1687 2522 นาย อภรัิกษ์ สวุรรณววิัฒน์ 5 2541 โรงเรยีนวดัสามประชมุ บางระก า โพธิท์อง สามประชมุ บางระก า โพธิท์อง

1688 2523 เด็กหญงิ กัญญาวรี์ อนิทรเ์ทยีน 7 2547 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1689 2524 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เพิม่ศรี 9 2547 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1690 2525 เด็กชาย นพรัตน์ บญุเลศิ 7 2547 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1691 2526 เด็กหญงิ น ้าทพิย์ เพิม่ลาภ 9 2547 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1692 2527 เด็กหญงิ ปิยธดิา ประดบัวงศ์ 11 2547 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1693 2528 เด็กหญงิ พนาพร พลอยแดง 1 2548 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1694 2529 เด็กหญงิ สกุัญญา งามเจรญิ 9 2547 โรงเรยีนวดัโพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง โพธิร์าษฎร์ บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1695 2530 เด็กหญงิ จนิตนา ฉัตรชอ่ฟ้า 9 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1696 2531 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บญุรืน่ 1 2548 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1697 2532 เด็กชาย ทรงพล สทิธิน์อ้ย 10 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1698 2533 เด็กหญงิ ธณชิา ขันทอง 3 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1699 2534 เด็กหญงิ ปิยะพร ชว่งโชติ 10 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1700 2535 เด็กชาย พพัิฒน์ วมิกุตะลพ 6 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1701 2536 เด็กหญงิ พมิพล์ภัส เชาวว์วิฒัน์วงศ์ 4 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1702 2537 เด็กชาย วรรณพงษ์ ปกครอง 10 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1703 2538 เด็กชาย สหชาติ จันทรห์อม 1 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1704 2539 เด็กชาย เอกรัตน์ มดุจรนิ 8 2547 โรงเรยีนวัดยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง ยางทอง บางเจา้ฉ่า โพธิท์อง

1705 2540 เด็กชาย ชลธาร พรมสรุนิทร์ 11 2545 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓๕ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1706 2541 เด็กชาย ตปนียะ ฉัตรทอง 10 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1707 2542 เด็กหญงิ ปนัฐดา บญุแยม้ 4 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1708 2543 เด็กชาย ประเวศ ชานุชติ 9 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1709 2544 เด็กหญงิ ปรญีาภรณ์ มะลทิอง 5 2548 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1710 2545 เด็กชาย ระพพัีฒน์ ประสงคส์นิ 10 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1711 2546 เด็กหญงิ วรษิา ดอกกหุลาบ 9 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1712 2547 เด็กชาย อรรถพร แสงตะวนั 2 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1713 2548 เด็กชาย อดุมชยั ศรมีะพลับ 7 2547 โรงเรยีนวดัโพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง โพธิท์อง ค าหยาด โพธิท์อง

1714 2549 เด็กหญงิเกวลี กันอ าพล 3 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1715 2550 เด็กหญงิ ฉันชนก ชืน่ฤดี 4 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1716 2551 เด็กหญงิ ชลชนก เทีย่งไธสง 8 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1717 2552 เด็กชาย ธนากร บญุจันทร์ 3 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1718 2553 เด็กชาย ธนาธปิ ก าลังไทย 1 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1719 2554 เด็กชาย ปฐวี มะฤทธิ์ 8 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1720 2555 เด็กหญงิ ปัทมาพร ชมภนูาค 8 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1721 2556 เด็กหญงิ พรนัชชา บญุตา 10 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1722 2557 เด็กหญงิ พชิญาพร คงววิฒัน์ไพศาล8 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1723 2558 เด็กชาย มานะ คงปรชีา 3 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1724 2560 เด็กชาย เรวตั มณีประดับแกว้5 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1725 2561 เด็กหญงิ วรรวษิา      อนิทรห์อม6 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1726 2562 เด็กชาย อรรถพร สงิหเ์ผอืก 5 ## โรงเรยีนวัดโพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง โพธิเ์กรยีบ สามงา่ม โพธิท์อง

1727 2563 เด็กชาย ชนกานต์ เนตรนยิม 12 2546 โรงเรยีนวดัสวา่ง สา่มงา่ม โพธิท์อง สวา่งอารมณ์ สามงา่ม โพธิท์อง

1728 2564 เด็กหญงิ ธนัชพร ธนะสนัต์ 11 2547 โรงเรยีนวดัสวา่ง สา่มงา่ม โพธิท์อง สวา่งอารมณ์ สามงา่ม โพธิท์อง

1729 2565 เด็กชาย ธรีะศักดิ์ กอ่เกดิ 1 2547 โรงเรยีนวดัสวา่ง สา่มงา่ม โพธิท์อง สวา่งอารมณ์ สามงา่ม โพธิท์อง

1730 2566 เด็กหญงิ สณัุชชา พรมศลิา 10 2547 โรงเรยีนวดัสวา่ง สา่มงา่ม โพธิท์อง สวา่งอารมณ์ สามงา่ม โพธิท์อง

1731 2567 เด็กหญงิ อรอมุา ออ่นนอ้ม 1 2547 โรงเรยีนวดัสวา่ง สา่มงา่ม โพธิท์อง สวา่งอารมณ์ สามงา่ม โพธิท์อง

1732 2568 เด็กหญงิ ขนษิฐา เทีย่งตรง 5 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1733 2570 เด็กหญงิ ชลธาร รักชาติ 12 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1734 2571 เด็กหญงิ ชตุมิา ลลีานอ้ย 11 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1735 2573 เด็กชาย ธวชัชยั ฉุกเฉนิ 10 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1736 2574 เด็กชาย ปราโมทย์ เป่ือมฤดี 11 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1737 2575 เด็กชาย ปาราเมศ บญุเรอืง 4 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1738 2576 เด็กหญงิ พรพรรณ หงษ์ทองค า11 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1739 2577 เด็กชาย พัชรพล วรชยัสกลุ 4 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1740 2578 เด็กหญงิ พชิชาภา เทยีนเล็ก 7 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1741 2579 เด็กหญงิ แพรวา จติตส์ามารถ5 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1742 2581 เด็กหญงิ ศริกิมล เกดิสวสัดิ์ 11 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1743 2582 เด็กชาย สนัติ กันทะวงศ์ 3 ##รร.อนุบาลโพธทิองบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1744 2584 เด็กชาย ออ๋งค า ลอ่กมิ 5 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1745 2585 เด็กชาย เอกราช เอีย่มยิง่ 6 ##รร.อนุบาลโพธิท์องบางพลับโพธิท์อง เกาะ บางพลับโพธิท์อง

1746 2587 เด็กชายกติตพัินธ์ พว่งมชียั 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1747 2588 เด็กหญงิเกสรา วงษ์ปาน 1 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1748 2589 เด็กชายขจรศักดิ์ โลมารักษ์ 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1749 2590 เด็กชายจักรกรนิทรค์ลีใ่บ 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1750 2591 เด็กชายณัฐนันท์ เชือ้อนิทร์ 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1751 2593 เด็กหญงิณัฐดิา สม้เชา้ 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1752 2596 เด็กชายทพิยพ์ล พลทพิย์ 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1753 2598 เด็กหญงิทภิาพร มงคลทอง 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1754 2599 เด็กชายธนชยั พลอยแดง 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง
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1755 2600 เด็กชายธนาธร ขันทอง 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1756 2601 เด็กหญงินรศิรา ใหญโ่ต 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1757 2602 เด็กหญงินัฐสรามล นามวจิติร์ 12 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1758 2603 เด็กหญงิพรทพิย์ บญุทรง 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1759 2604 เด็กชายพรเทพ ศรอี าไพ 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1760 2608 เด็กชายภัทรพงศ์ มุง่มาตร 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1761 2615 เด็กชายสรสชิ แยม้จ านัน 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1762 2616 เด็กชายสหชาติ ออ่นนอ้ม 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1763 2617 เด็กชายสหรัฐ เพ็งวนั 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1764 2618 เด็กหญงิสกุัญญา โตะ๊ละแบสลาม9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1765 2619 เด็กหญงิสธุดิา ยอดมณี 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1766 2620 เด็กชายอัษฎายทุธเตา่ทอง 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1767 2621 เด็กหญงิอาภาศริิ นุชเศรษฐี 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัทา่อฐิบางพลับโพธิท์อง ทา่อฐิ บางพลับโพธิท์อง

1768 2622 เด็กหญงิกัลยารัตน ์ ทับทมิเขยีว 6 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1769 2623 เด็กชายขวญัแกว้  มเีสมอ 4 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1770 2624 เด็กชายจักรพงษ์  กลิน่ขจร 6 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1771 2625 เด็กหญงิจดิาภา  มเีสมอ 7 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1772 2626 เด็กชายจริศักดิ ์ สงิหค์ าสอน12 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1773 2627 เด็กหญงิจฑุารัตน ์ เนียมประเสรฐิ10 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1774 2628 เด็กชายชาญชยั นัยรัตน์ 9 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1775 2629 เด็กชายณัฐวฒุ ิ เอีย่มแท ้ 6 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1776 2630 เด็กหญงิทัศนีย ์ แกว้เขยีว 11 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1777 2631 เด็กชายธนพัฒน ์ มว่งออ่น 11 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1778 2632 เด็กชายธเนศ เกาะโพธิ์ 7 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1779 2634 เด็กหญงิธัญชนก มาตผดุ 11 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1780 2635 เด็กหญงิธรีนันท ์  อยูเ่ย็น 10 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1781 2636 เด็กหญงินภสนิธุ ์ สอาดไพโรจน์6 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1782 2637 เด็กหญงินภาพรรณ  วงษ์แกว้ 7 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1783 2638 เด็กหญงิปนัดดา  ทองทับ 2 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1784 2639 เด็กหญงิปัทมา  โฉมงาม 6 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1785 2640 เด็กชายปิยวฒัน์  จ านงคส์อน 3 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1786 2641 เด็กหญงิพรณภา  ปลืม้รัมย์ 5 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1787 2642 เด็กชายพชิญตุม ์ ลอ้เสยีง 9 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1788 2644 เด็กหญงิไพลนิ สบาย 10 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1789 2645 เด็กชายภตูะวนั  สนธเิทศ 12 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1790 2646 เด็กชายวรกันต ์ บญุประสทิธิ์7 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1791 2648 นาย สดายุ สงวนสนิธุ์ 3 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1792 2649 เด็กชายสรัุตน ์ เฉลมิสมัย 7 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1793 2650 เด็กชายอนุรักษ์  ทองดี 2 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1794 2652 เด็กชายเอธัส  เอีย่มสะอาด10 ##โรงเรยีนวดัน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์องน ้าอาบอนิทประมลูโพธิท์อง

1795 2653 เด็กชายจริภัทร มากสวุรรณ 5 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1796 2654 เด็กชายเจษฎา อนิบัว 5 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1797 2655 เด็กชายชนิวตัร พันธผ์กู 2 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1798 2656 เด็กชายตลุากานต์ สขุเหลอื 10 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1799 2657 เด็กชาย ธติวิฒุ ิ ผอ่งคณะ 1 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1800 2658 เด็กชายนนพรรษสรณ์ บญุวฒัน์ 2 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1801 2659 เด็กหญงิ นัทฐพร รักษาถอ้ย 6 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1802 2660 เด็กหญงิ นันทน์ภัส กอ้งเวหา 9 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1803 2661 เด็กชายปกรณื เจรญิใจ 1 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง
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1804 2662 เด็กชายปรยิากร สนสกลุ 2 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1805 2663 เด็กชายปัณณทัต ชุม่ชืน่ 4 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1806 2665 เด็กชายพรีวชิญ์ ดอกเทยีน 4 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1807 2666 เด็กชายภผูา อทิรประดษิฐ์ 9 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1808 2667 เด็กหญงิ ลักษิกา สาลผีล 1 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1809 2668 เด็กหญงิ วรรณชนก บานเย็น 6 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1810 2669 เด็กหญงิ ศภุาวรรณ สังตรเีศยีร 6 2547 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1811 2670 เด็กชายสนัตสิขุ แสงมณี 3 2548 โรงเรยีนวดัป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง ป่ามนุอีนิทประมลูโพธิท์อง

1812 2671 เด็กหญงิ กัลยกร กลบีเมฆ 8 2548 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1813 2672 เด็กชาย ณภัทร ประชมุวงศ์ 8 2548 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1814 2673 เด็กชาย นพชยั ธรรมรจน์ 10 2546 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1815 2674 เด็กชาย บรบิรูณ์ วรยศ 1 2548 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1816 2676 เด็กชาย พชิชากร สมใจเรา 10 2547 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1817 2678 เด็กหญงิ รุง่ทพิย์ ระวงัถอ้ย 8 2546 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1818 2679 เด็กชาย ศรายทุธ ไทยทรง 11 2547 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1819 2682 เด็กชาย อรรถพล สขุนวล 9 2547 โรงเรยีนวดับญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์องบญุศริวิทิยารามอนิทประมลูโพธิท์อง

1820 2684 เด็กชาย เจษฎา แซเ่หอ่ 2 2545 โรงเรยีนวดับญุเกดิ โพธิรั์งนกโพธิท์องบญุเกดิ โพธิรั์งนก โพธิท์อง

1821 2688 เด็กหญงิ เนตรชนก ชยัปรชีา 8 2545 โรงเรยีนวดับญุเกดิ โพธิรั์งนกโพธิท์องบญุเกดิ โพธิรั์งนก โพธิท์อง

1822 2692 เด็กชาย พรประเสรฐิ แซจ่าง 3 2544 โรงเรยีนวดับญุเกดิ โพธิรั์งนกโพธิท์องบญุเกดิ โพธิรั์งนก โพธิท์อง

1823 2697 เด็กหญงิ สภุาวดี แซห่าญ 2 2546 โรงเรยีนวดับญุเกดิ โพธิรั์งนกโพธิท์องบญุเกดิ โพธิรั์งนก โพธิท์อง

1824 2699 เด็กชาย อาทติย์ ไกรษี 5 2545 โรงเรยีนวดับญุเกดิ โพธิรั์งนกโพธิท์องบญุเกดิ โพธิรั์งนก โพธิท์อง

1825 2700 เด็กชายกรวชิย์ เนียมทองดี 9 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1826 2701 เด็กชายญาโณทัย ศรทีอง 5 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1827 2702 เด็กหญงิณัฐมล เชือ้บญุ 2 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1828 2703 เด็กชายเดชาวตัร  รักนอ้ย 9 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1829 2704 เด็กชายธนกฤต ดนีอก 1 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1830 2705 เด็กหญงิธนวรรณ เทศจันทร์ 3 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1831 2708 เด็กหญงินันทกิานตอ์ยูเ่จยีม 4 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1832 2709 เด็กหญงิปารชิาติ ศรสีวุรรณ 2 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1833 2710 เด็กชายพชรพล ยอดภักดี 7 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1834 2711 เด็กหญงิภาวณีิ ชญัถาวร 6 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1835 2712 เด็กชายวรีนันท์ เป่ียมมนัส 4 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1836 2713 เด็กหญงิสวุณัณา กาเรยีน 8 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1837 2714 เด็กชายอนาวนิ ปมลูจะกา 12 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1838 2716 เด็กหญงิอรปรยีา ดวีญิญา 10 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1839 2717 เด็กชายเอกพนธิ์ งามสงา่ 11 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1840 2718 เด็กชายเอกรนิทร์ สงิหโ์ต 6 ##โรงเรยีนวดัโคกพทุราฯโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1841 2720 นาย พงศส์ริ ิ ผดงุกมล 7 ##โรงเรยีนโพธิท์องพทิยาคมโคกพทุราโพธิท์องโคกพทุราโคกพทุราโพธิท์อง

1842 2725 เด็กชายกันตนัินท์ ประมลูทรัพย6์ ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1843 2726 เด็กชายกานต์ สทิธสิงคราม1 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1844 2727 เด็กชายเกยีรตศิักดิม์ว่งมา 11 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1845 2729 เด็กชายณัฐฑพล ภษูาทอง 8 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1846 2730 เด็กชายณัฐพนธ์ คชวงศ์ 7 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1847 2731 เด็กชายนนทวฒัน์ ทองค า 5 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1848 2732 เด็กหญงิพฤกษา กัว้พศิมัย 5 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1849 2733 เด็กชายพรีภัทร รอ้ยแกว้ 8 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1850 2734 เด็กชายภรูภัิทร อ า่ค า 1 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1851 2735 เด็กหญงิเมษา ค ามี 4 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1852 2736 เด็กหญงิรุง่รัตน์ ไพศาล 1 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓๘ / ๗๐
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1853 2737 เด็กชายวชริศักดิ์ วงคภั์กดี 7 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1854 2738 เด็กหญงิวราภรณ์ มะลวิงษ์ 2 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1855 2739 เด็กหญงิวชิญาพร บญุอ าพล 3 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1856 2740 เด็กชายศตวรรษ ศรเีพยีรเอม 6 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1857 2741 เด็กชายศราวธุ หยบิยก 1 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1858 2742 เด็กหญงิศกุรธ์ติา มณฑล 4 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1859 2743 เด็กชายสถาพร เกดิสนิธุ์ 5 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1860 2744 เด็กหญงิสวรรยา บญุผอ่ง 9 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1861 2748 เด็กชายอานนท์ สขุขวีตั 8 ##โรงเรยีนวดัทางพระทางพระโพธิท์องทางพระทางพระโพธิท์อง

1862 2753 เด็กชายเจษฎาภรณ์สมาธิ 5 ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1863 2756 เด็กหญงิณัฐธณชิา พูส่าย 5 ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1864 2759 เด็กชายนภัส สถติพงศ์ 5 ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1865 2760 เด็กหญงินรศิรา ชว่ยชู 6 ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1866 2762 เด็กชายพเิชษฐ์ เพิม่พนู 6 ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1867 2764 เด็กหญงิวรนษิฐา เหมอืนสงัขด์3ี ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1868 2772 เด็กหญงิอรพรรณ ปานทอง 10 ##โรงเรยีนวดัยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์องยางชา้ยยางชา้ยโพธิท์อง

1869 2773 เด็กชายเกรยีงไกร  รุง่เรอืง 7 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1870 2774 เด็กชายจักรพงศ ์ สงวนพันธ์ 2 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1871 2775 เด็กหญงิจันทราภรณ์  ทองแตร 3 2547 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1872 2778 เด็กชายชยัมงคล  เป่ียมสาคร 5 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1873 2780 เด็กหญงิชตุมิา  แซโ่คว้ 9 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1874 2782 เด็กชายณภัทร  แสนหมู 8 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1875 2786 เด็กหญงิตอ้งตา  ไชยศลิา 2 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1876 2787 เด็กชายธนชติ  รักมะณี 2 2547 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1877 2788 เด็กชายธนโชต ิ การุณวงษ์ 10 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1878 2789 เด็กชายธนพล  โพธิเ์งนิ 12 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1879 2790 เด็กหญงิธาราดา  พันธุโ์ต 8 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1880 2791 เด็กหญงิธารารนิทร ์ คุม้สกลุภัย 10 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1881 2793 เด็กชายนภัสรพ ี ปัดถาระกัง 5 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1882 2796 เด็กหญงินัทพร  จอมวงษ์ 1 2547 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1883 2798 เด็กหญงินติยา  พึง่บ ารุง 8 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1884 2800 เด็กชายพณาทพิย ์ วรรณทอง 4 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1885 2801 เด็กหญงิพัชร ี ผะกาเกตุ 5 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1886 2803 เด็กหญงิเพชรพรรณารายณ์  ชืน่อรุา 1 2547 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1887 2804 เด็กชายภรีพล  ศรสีขุใส 3 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1888 2805 เด็กหญงิรัตนา  มหาวงค์ 8 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1889 2806 เด็กหญงิรัตนาวล ี ทองพลู 10 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1890 2808 เด็กชายวรเมธ  แซล่ิม้ 4 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1891 2810 เด็กหญงิวจิติรา  ป่ินแกว้ 1 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1892 2811 เด็กชายวรีภาพ  ทองสขุ 10 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1893 2813 เด็กหญงิศศกิานต ์ แซฉ่ั่ว 4 2547 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1894 2814 เด็กหญงิศริปิภา  จอมพงษ์ 2 2547 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1895 2815 เด็กหญงิศริรัิตน ์ ขอสกลุ 1 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1896 2816 เด็กชายสรวศิ  อนิทโชติ 7 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1897 2817 เด็กหญงิสริวินั  เมาลี 8 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1898 2818 เด็กชายสทัุศน ์ ตรุษเพ็ชร์ 12 2543 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1899 2819 เด็กหญงิสภุาพร  ฉัตรเทีย่ง 1 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1900 2824 เด็กหญงิอรสา  ชะรุมรัมย์ 7 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1901 2825 เด็กหญงิอัญญารัตน ์ โพธิศ์รนีาค6 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๓๙ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

1902 2826 เด็กชายอัมรนิทร ์ เลศิลภ 4 2546 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1903 2827 เด็กชายอัมรนิทร ์ อรรถหรัิญ 12 2545 โรงเรยีนวดังิว้ราย ยางชา้ย โพธิท์อง งิว้ราย ยางชา้ยโพธิท์อง

1904 2828 เด็กหญงิกนกรัตน์ ชยัสรินิทร์ 7 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1905 2829 เด็กหญงิการเกตุ น ้าทอง 8 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1906 2830 เด็กหญงิขนกิานต์ แกว้เทศ 10 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1907 2831 เด็กชายเดชานุวฒัน์เพ็งศรี 3 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1908 2832 เด็กชายทศพล สนธพิงษ์ 3 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1909 2833 เด็กชายทนิกร โพธศ์รนีาค 7 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1910 2846 เด็กหญงิภคพร ชนิวงษ์ 9 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1911 2847 เด็กชายภธูเนศ ทับเงนิ 8 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1912 2851 เด็กหญงิวนัวสิาข ์ ผวิพรรณ์ 10 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1913 2852 เด็กชายวศัพล พลอยแสง 8 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1914 2853 เด็กหญงิวาสนิี ผวิพรรณ์ 10 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1915 2854 เด็กชายศวิกร จันทรเ์ทพ 5 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1916 2855 นางสาวสชุรีา เขยีวระยับ 5 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1917 2856 เด็กหญงิสภุาวรรณ พทุธไทธสง4 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1918 2857 เด็กหญงิสรุางคภ์มิลเซง็แซ่ 10 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1919 2858 เด็กหญงิหทัยภัทร์ ปทมุมานนท1์0 ##โรงเรยีนวดัโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์องโพธิเ์อนร ามะสกัโพธิท์อง

1920 2889 เด็กหญงิ จนิตนา สทิธิน์อ้ย 4 2548 โรงเรยีนวัดลั่นทม ร ามะสกั โพธิท์อง ลันทม ร ามะสกัโพธิท์อง

1921 2890 เด็กชาย เจษฎา นิง่นกึ 11 2547 โรงเรยีนวัดลั่นทม ร ามะสกั โพธิท์อง ลันทม ร ามะสกัโพธิท์อง

1922 2901 เด็กหญงิ เรอืงจติ เทพพล 5 2546โรงเรยีนวดัลั่นทมร ามะสกัโพธิท์องลั่นทม ร ามะสกัโพธิท์อง

1923 2904 เด็กชาย สมชาย สารภี 5 2545โรงเรยีนวดัลั่นทมร ามะสกัโพธิท์องลั่นทม ร ามะสกัโพธิท์อง

1924 2909 เด็กชายสรุเชษฐ์ วเิศษสขุ 3 ##โรงเรยีนวดัลั่นทมร ามะสกัโพธิท์องลั่นทม ร ามะสกัโพธิท์อง

1925 2911 เด็กชาย เอกพล กลอ่มนางนอน 9 2547 โรงเรยีนวัดลั่นทม ร ามะสกั โพธิท์อง ลันทม ร ามะสกัโพธิท์อง

1926 2915 เด็กหญงิพัชราภา ทรัพยส์วสัดิ1์0 ##โรงเรยีนวดัศรกีญุชรยางชา้ยโพธิท์องศรกีญุชรยางชา้ยโพธิท์อง

1927 2916 เด็กชายพรีทัต วฒุชิยั 11 ##โรงเรยีนวดัศรกีญุชรยางชา้ยโพธิท์องศรกีญุชรยางชา้ยโพธิท์อง

1928 2927 เด็กชายจริสนิ คลา้ยบญุ 1 2545โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1929 2928 เด็กชายเจษฎาพร ปรางรักยิม้ 8 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1930 2929 นางสาวชลธชิา สะอาด 1 ##โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1931 2930 เด็กชายชนิวตัร พุม่โพธิ์ 7 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1932 2933 นางสาว ณัฐมล เปรมปัญญา 10 2539โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1933 2934 เด็กชายณัฐวฒุิ รุง่จ ากัด 8 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1934 2935 เด็กหญงิดวงพร บปุผาชาติ 11 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1935 2937 เด็กชายนภัสกร บปุผาชาติ 1 2545โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1936 2938 เด็กหญงินดิา ถนอมพวก 7 2543โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1937 2939 เด็กหญงิเนตรนภา เรยีนพชื 9 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1938 2940 เด็กชายประชา คชะวงษ์ 2 2545โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1939 2941 เด็กชายประชดิ คชวงษ์ 2 2545โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1940 2942 เด็กชายพัชรพล แสงศรี 7 2545โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1941 2943 เด็กหญงิพัชรนิทร์ จ าปาซอ่นกลิน่6 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1942 2945 เด็กชายยศธนา กัญจนบศุย์ 6 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1943 2947 เด็กหญงิวณศิรา ธปูสวุรรณ์ 8 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1944 2948 เด็กหญงิวรรณวษิา ผอ่งทพิย์ 2 2545โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1945 2949 เด็กชายวชัระ เอีย่มสเุมธ 4 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1946 2950 เด็กชายวาทติ ศรทีอง 7 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1947 2953 เด็กชายศานติ ปานเจรญิ 5 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1948 2955 เด็กชายสเุทพ ปันเต็ม 4 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1949 2957 เด็กชายสรุศักดิ์ พวงจกิ 11 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1950 2958 เด็กหญงิอภัสสร เอีย่มยิม้ 10 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔๐ / ๗๐
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1951 2959 เด็กชายอัครพล โตปานวงษ์ 9 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1952 2960 เด็กชายเอกรัตน์ นกขนุทอง 5 2544โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภมูิป่าโมก ป่าโมกป่าโมกวรวหิารป่าโมก ป่าโมก

1953 2961 เด็กหญงิกณกิา แซว่า้ง 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1954 2962 เด็กชายกมล โบกค า 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1955 2963 นางสาวกัลยา มงคลวา่ 9 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1956 2964 นาย กติตรัิตน์ สขุศริิ 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1957 2965 เด็กชายไกรภพ ปัญญาวงค์ 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1958 2966 เด็กชายเขมทัต แสนโซง้ 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1959 2969 นางสาวจารุกร จารุภคพาณชิย์2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1960 2970 เด็กหญงิจริดา แซม่า้ 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1961 2971 เด็กหญงิจริาภรณ์ หงษ์เวยีงจันทร์8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1962 2973 นาย ชนะชยั จันทรท์มุ 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1963 2974 เด็กหญงิชมชนก กรมไธสง 4 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1964 2977 เด็กชายไชยา อสิสระ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1965 2978 เด็กหญงิณฐพร ตณุสวุรรณ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1966 2981 เด็กหญงิดวงดาว มาเยอะ 3 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1967 2982 เด็กหญงิดวงนภา ธรีะชยัธนกลู9 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1968 2984 เด็กชายธนรัตน์ ออ่นละมลู 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1969 2987 เด็กหญงิธดิารัตน์ วงัสาไหว ้ 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1970 2988 เด็กหญงิธดิารัตน์ แซค่ า 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1971 2989 เด็กชายธรีะ อายกีู่ 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1972 2990 เด็กชายนครนิทร์ เนตรรุง่เรอืง1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1973 2991 เด็กชายนที ลงุค า 4 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1974 2992 เด็กหญงินัฐกานต์ พลูเรอืง 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1975 2995 เด็กชายนพินธ์ ยอดครีวีรรณ2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1976 2996 เด็กหญงินภิาพร สบืหาญาติ 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1977 2997 เด็กชายนริุฒ เชอหมือ่กู่ 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1978 2998 เด็กชายบดนิทรเ์ดชป่ินสกลุ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1979 2999 เด็กชายบวรศักดิ์ วรีะรุง่เรอืงกลุ1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1980 3000 เด็กหญงิบัวทอง แสงเพ็ชร 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1981 3001 เด็กหญงิบญุญานุช คลา้ยประยรู7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1982 3002 เด็กหญงิเบญจวรรณอนิเหมือ่นไวย1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1983 3003 เด็กชายปฐมพงษ์ ทองอัน 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1984 3004 เด็กชายปรญิญา คลา้ยวงษ์ 6 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1985 3005 เด็กหญงิปารชิาติ พรมจันทร์ 6 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1986 3006 เด็กหญงิปิยนุช เรยีนมานัส 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1987 3007 เด็กชายปิยะ อว่ยมอื 4 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1988 3009 เด็กชายพงศธร แซม่ัว 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1989 3010 เด็กหญงิพจณชิา แซซ่ง้ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1990 3012 เด็กหญงิพไิลวรรณแซค่ า 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1991 3013 เด็กชายพสิทิธิ์ โฉมยงค์ 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1992 3015 เด็กชายพรีว์สั บญุรอดรักษ์7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1993 3016 เด็กชายภัทรภณ แซย่ัง้ 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1994 3017 เด็กหญงิมลทริา บัววจิติร์ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1995 3019 เด็กหญงิยพุา แซซ่ง้ 5 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1996 3020 นาย รชฏ สงัขชวลติ 12 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1997 3021 เด็กชายรัฐศาสตร์ แซเ่หอ้ 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1998 3023 เด็กหญงิรัตนาวดี มอโป๊ะกู่ 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

1999 3024 เด็กหญงิราตรี คาร่า 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔๑ / ๗๐
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2000 3025 เด็กหญงิรุง่ทวิา เบยีงแล 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2001 3026 นางสาวรุง่นภา จันทเสยีร 4 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2002 3027 เด็กชายเรนัน เพ็งอังคาร 3 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2003 3029 เด็กหญงิลักขณา แซส่ง 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2004 3030 เด็กชายวชริะ แซม่า้ 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2005 3031 เด็กชายวรภพ วรีะรุง่เรอืงกลุ2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2006 3032 เด็กหญงิวรศิรา พลูเรอืง 3 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2007 3036 นางสาววนัทนีย์ ยอดครีวีรรณ2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2008 3038 นางสาววภิาพรรณ ทัพศาสตร์ 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2009 3039 เด็กชายวรีชยั เตอืนใจ 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2010 3040 เด็กชายวรีะศักดิ์ หมือ่แล 5 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2011 3041 เด็กชายวฒุชิยั ขันขาว 12 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2012 3043 เด็กชายศราวธุ แซโ่ซง้ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2013 3045 เด็กหญงิศศธิร บญุรังสี 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2014 3047 เด็กชายศักดิส์ทิธิ์ แซโ่ซง้ 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2015 3048 เด็กชายศภุกร ตรผีล 9 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2016 3050 เด็กชายศภุกติต์ แซล่ี 3 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2017 3051 เด็กชายสมชยั แซท่อ่ร์ 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2018 3052 นาย สมชาย มอแลกู่ 11 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2019 3056 เด็กชายสมพงษ์ ซหีมือ่ 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2020 3059 เด็กชายสาโรจน์ อยูเ่ทศ 5 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2021 3065 เด็กหญงิสมุาลี เมอแล 9 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2022 3066 เด็กชายสรุชยั เมอแล 12 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2023 3067 นาย สรุพล มอแลกู่ 6 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2024 3068 เด็กชายสรุยิา ประพฤตชิอบ10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2025 3069 เด็กชายสวุรรณ มอโป๊ะกู่ 7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2026 3070 เด็กหญงิเสาวลักษณ์เยเซาะ 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2027 3071 เด็กหญงิหนึง่มนิา โภคาผล 6 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2028 3074 เด็กหญงิอทติยา กลมกลอ่ม 2 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2029 3077 เด็กหญงิอภญิญา อสิสระ 10 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2030 3078 เด็กชายอภสิทิธิ์ วงศส์กลุมงคล6 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2031 3080 นางสาวอรอมุา ดอกสบา 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2032 3081 เด็กชายอาจู โกยยอื 1 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2033 3084 เด็กหญงิอาภา มาเยอะ 6 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2034 3088 นางสาวอารี อายี 8 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2035 3093 เด็กชายอ านาจ สทุธใิจสงัขศ์ลิป์7 ##โรงเรยีนวรดติถว์ทิยาประสทูน์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2036 3095 เด็กหญงิกมลพร ส าอางศก์จิ 2 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2037 3096 เด็กชายกติตพิงษ์ เจรญิกลิน่ 12 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2038 3097 เด็กชายคณนิ ฤาชา 11 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2039 3098 เด็กชายชลลเพชร รักอยู่ 3 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2040 3099 เด็กชายณวะภัทร ดวงแกว้ ๑- ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2041 3100 เด็กชายณัฐพงษ์ มลิมิล 11 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2042 3101 เด็กหญงิณัฐชิาภรณ์มงคลสาร 4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2043 3102 เด็กหญงิดวงกมล ศรสีะอาด 4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2044 3103 เด็กชายถริพทุธ กลิน่ยา 6 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2045 3104 เด็กหญงิธนัชญา นพรัตน์ 11 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2046 3108 เด็กชายนภดล พลูสวสัดิ์ 12 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2047 3109 เด็กหญงินรนิรัตน์ สดุสนธิ์ 2 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2048 3110 เด็กหญงินรศิรา สบืสนุทร 1 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔๒ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

2049 3111 เด็กหญงินรัิชชา ลาสงิห์ 5 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2050 3112 เด็กชายปณชยั ลาสงิห์ 5 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2051 3113 เด็กชายพัสกร มณีโชติ 10 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2052 3114 เด็กหญงิพมิพพ์ศิา รอดมาย 3 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2053 3115 เด็กชายภรีาวฒัน์ เอีย่มสะอาด1 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2054 3116 เด็กชายภวูศิ เจอืจาน 6 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2055 3117 เด็กหญงิเภตรา ส ารวม 1 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2056 3118 เด็กหญงิรัตนา ทรงสวุรรณ 7 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2057 3120 เด็กชายลัทธชยั สทุธามาศ 12 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2058 3121 เด็กหญงิวราภรณ์ กันธวงั 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2059 3122 เด็กหญงิวารุณี เหมืน่สนทิ 1 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2060 3123 เด็กหญงิศศภิา กลิน่ยา 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2061 3124 เด็กชายสทิธชิยั โอฐค าดี 2 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2062 3125 เด็กหญงิสทุธกิานตจั์นทโชติ 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2063 3127 เด็กชายเอกรนิ ทองแคลว้ 10 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมกโบสถว์รดติถ์เอกราช ป่าโมก

2064 3128 เด็กหญงิกรองแกว้ บัวทอง 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2065 3129 เด็กชายกันตคณุ พุม่กลาง 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2066 3131 เด็กหญงิกลุธดิา กจิวชิยั 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2067 3132 เด็กหญงิเจนจริา ทักพงิ 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2068 3133 เด็กหญงิณัฐธดิา ศาลารักษ์ 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2069 3135 เด็กชายทรงเกยีรตเิพชราชยั 12 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2070 3136 เด็กหญงิธติมิา อิม่อไุร 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2071 3137 เด็กหญงินฤภร ทองบ าเพ็ญ2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2072 3138 เด็กหญงินฤภร ยิง่ฉลาด 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2073 3139 เด็กหญงินภิาพร ออ่งทพิย์ 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2074 3140 เด็กชายปาราเมศ มาเจรญิ 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2075 3143 เด็กชายภาคนิ ซือ่สตัย์ 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2076 3144 เด็กชายภมูพัินธ์ ชืน่นรัินดร์ 10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2077 3145 เด็กหญงิศันศนีย์ ค าพราว 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2078 3146 เด็กหญงิศภุรัมิ์ กันศริิ 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2079 3147 เด็กหญงิสรุารักษ์ ถาพันธ์ 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2080 3148 เด็กหญงิสภัุชชา จาบวจิติร์ 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2081 3149 เด็กหญงิสภุารัตน์ พุม่ชมุแสง 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2082 3150 เด็กชายอรุคนิทร์ จะระจะแสง10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัปราสาทเอกราช ป่าโมกปราสาทเอกราช ป่าโมก

2083 3151 เด็กชาย เกยีรตคิณุ ดอกมะขาม10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2084 3152 เด็กชาย จรีพัฒน์ บญุทวี 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2085 3153 เด็กชาย เจษฎาพร แซเ่ลา่ 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2086 3154 เด็กชาย ชนาธปิ ผลเจรญิ 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2087 3155 เด็กหญงิ โชตกิา สายทอง 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2088 3156 เด็กชาย ณัฐพงษ์ นาคประสมทอง10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2089 3157 เด็กหญงิ ณชิาพร ยิง่ยง 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2090 3159 เด็กชาย ธนาธปิ เดชจุย้ 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2091 3160 เด็กหญงิ พรพมิล อนิทวงศ์ 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2092 3161 เด็กชาย พัชระ ผาผยุ 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2093 3163 เด็กหญงิ ภรวภิา คงจนี 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2094 3164 เด็กชาย สมชาย คลา้ยมาก 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2095 3165 เด็กชาย สราวฒุิ โกษฐทอง 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2096 3166 เด็กหญงิ สขุพฒุสิริ ิ บญุครอบ 10 ## โรงเรยีนเทศบาลวดัแจง้ สายทอง ป่าโมก แจง้ สายทอง ป่าโมก

2097 3168 เด็กชายกรรณตพัฒน์จลุวก 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก
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2098 3169 เด็กหญงิกันยา แกน่วงษ์ 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2099 3171 เด็กชายธนวฒัน์ ยตุธิรรม 5 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2100 3172 เด็กชายธนัทเทพ ทับอ านวยพร11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2101 3173 เด็กชายธวชัชยั นวลตา 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2102 3174 เด็กหญงินภิาพร สบืหาญาติ 10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2103 3175 เด็กชายปรเมษฐ์ บรสิทุธิ์ 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2104 3176 เด็กหญงิภาวณีิ นิม่นอ้ย 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2105 3178 เด็กชายสงกรานต์ ชวนชนก 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2106 3179 เด็กชายสริดนัย ราชสหี์ 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2107 3181 เด็กหญงิอธชิา เมฆยอ้ย 5 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2108 3182 เด็กหญงิอรณี เทพธดิา 10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัพายทองสายทองป่าโมกพายทองสายทองป่าโมก

2109 3183 เด็กหญงิ กนกวรรณ ตรชีมทอง 3 2547โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2110 3184 เด็กหญงิ จรีวรรณ ขันตจีติต์ 9 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2111 3185 เด็กชาย เจษฎา นาควบิลูย์ 11 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2112 3186 เด็กชาย ชยานันท์ นัดประโม 1 2547โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2113 3187 เด็กหญงิ ทพิยญ์าดา เกษมณี 10 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2114 3189 เด็กชาย ธนภัทร ดอกนาค 6 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2115 3191 เด็กชาย ธรีุตต์ อว้นกาบลิ 4 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2116 3192 เด็กชาย นพงษ์ หาญกลา้ 9 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2117 3193 เด็กชาย นรัิตศิัย คณูทวี 9 2545โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2118 3194 เด็กหญงิ มนฑติา นิม่นวล 12 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2119 3195 เด็กชาย ฤศมา ยิม้ใหญห่ลวง 5 2545โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2120 3196 เด็กหญงิ วรลักษณ์ พลายมี 11 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2121 3197 เด็กชาย วรีะชยั ค ามานะ 5 2546โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุสายทองป่าโมก แสนสขุสายทองป่าโมก

2122 3200 เด็กชายเอกลักษณ์วงษ์ค า 8 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2123 3201 เด็กชายนติวิตันิ์ เฉลมิจติต์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2124 3202 เด็กชายธรีนัย สายทอง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2125 3203 เด็กหญงิสนุษิา ปานแสงทอง9 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2126 3204 เด็กหญงิธันยช์นก ศรหรัิญ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2127 3205 เด็กหญงิชลธชิา ขันธศักดิ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2128 3206 เด็กหญงิสโรชา พลูพพัิฒน์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2129 3207 เด็กชายณัฐภมูิ ชอบชม 2 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2130 3208 เด็กชายชลพัฒน์ คหูาเรอืงรอง5 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2131 3209 เด็กชายเทยีนพงศ์ เพยีรยิง่ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2132 3210 เด็กชายวชิยัยศ ผลโต 10 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2133 3211 เด็กชายศภุวทิย์ ป่าพฤกษา 5 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2134 3213 เด็กหญงิณชินันท์ สาธธุรรม 1 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2135 3214 เด็กหญงิพริสิา ทับประเทอืง4 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2136 3215 เด็กหญงิวภิาศนิี ศลิาสวุรรณ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2137 3216 เด็กหญงิสชุาวลี ศรปีระทมุ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2138 3217 เด็กหญงิสพุชิญา ตราชู 3 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2139 3218 เด็กหญงิณัฏตกิาล เหรยีญทอง 4 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2140 3219 เด็กหญงิศศพิร ทัศมาลี 2 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2141 3220 เด็กหญงินารรัีตน์ ประหยัด 8 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2142 3221 เด็กหญงิพัชราภรณ์ร่มล าดวน 11 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2143 3222 เด็กหญงิเบญจวรรณการะพมิพ์ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลป่าโมกสายทองป่าโมกโบสถส์ายทองสายทองป่าโมก

2144 3223 เด็กชายกฤตภพ กันโรคา 8 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2145 3224 เด็กหญงิชลดา ชมจ าปี 1 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2146 3225 เด็กชายชาญณรงคเ์มรมัด 11 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก
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2147 3226 เด็กชายนราธปิ ตูว้เิชยีร 1 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2148 3227 เด็กหญงิมล ลงุจาง 1 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2149 3228 เด็กชายยศกร โชตมิลทนิ 5 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2150 3229 เด็กชายสมชาย สมศรี 4 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2151 3230 เด็กหญงิสดุารัตน์ โกมลวานชิ 3 ##โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมกศรมีหาโพธิบางเสด็จป่าโมก

2152 3231 นางสาวรตพิร แยม้คุม้ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2153 3232 นางสาวรุจรัิตน์ คงคาลับ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2154 3233 เด็กหญงิ วรรณา  แซย่า่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2155 3234 เด็กหญงิ สดุารัตน ์ แซย่า่ง 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2156 3236 เด็กหญงิกมลชนก แสนซุง้ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2157 3237 นางสาวกมลเนตร อัครณีกลุ 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2158 3238 เด็กหญงิกัญญาณัฐ เกษตรโสภาพันธ์12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2159 3241 เด็กหญงิกลุวด ี เลายา่ง  10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2160 3242 เด็กชายเกรยีงไกร  ยอดมณีบรรพต8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2161 3243 เด็กชายเกยีรตศิักดิ ์แสนเหลยีว 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2162 3245 เด็กหญงิคณัุญญา แซส่ง 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2163 3248 นาย จักรพันธ์ มาเยอะ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2164 3249 เด็กหญงิจันทมณี โรจน์แสงสทิธิก์ลุ12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2165 3250 เด็กหญงิจันทรท์ ี  มหสถาพร 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2166 3252 เด็กหญงิจดิาภา กจิรุง่โรจน์อารี6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2167 3253 เด็กหญงิจติตมาส แซว่า่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2168 3254 นาย จติบณุย ์ ยอดมณีบรรพต8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2169 3255 เด็กชายจติรภณ ฤกษ์วเิชยีร 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2170 3256 เด็กหญงิจติสภุา แซว่า่ง 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2171 3257 เด็กหญงิจนิตภา แซเ่ลา้ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2172 3258 เด็กชายจริวฒัน์ ซุน่ไส ้ 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2173 3260 เด็กหญงิจริาพัชร อยา่งยอดเยีย่ม11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2174 3263 เด็กหญงิใจ แซซ่ง้ 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2175 3267 เด็กชายชนนิทร์ แซม่า้ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2176 3268 เด็กหญงิชยากร แซโ่ล่ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2177 3270 นางสาวชลดิา ลลีาพัฒนากจิ4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2178 3271 เด็กหญงิชลติา แซย่า้ง 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2179 3272 เด็กหญงิชญัญา นติยอ์ดลุย ์10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2180 3273 เด็กหญงิชญัญานุช แซเ่ฮอ่ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2181 3274 เด็กชายชยัชนะ แซห่าง  12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2182 3276 เด็กชายชนิวตัร แซย่า่ง 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2183 3278 เด็กชายชตุพินธ ์ แซว่ือ่  10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2184 3279 เด็กชายชชูพี แซย่า่ง 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2185 3281 เด็กชายเชดิช ู แซล่ี 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2186 3282 เด็กหญงิซ ี  แซย่า้ง 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2187 3283 เด็กหญงิณัฎฐธดิา แซม่า้ 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2188 3284 เด็กชายณัฐดนัย กวนิวจิติร 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2189 3285 เด็กชายณัฐพงศ์ สกลุกสกิร 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2190 3287 เด็กชายณัฐวฒุ ิ หนูวรรณะ  3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2191 3288 เด็กหญงิณัฐสดุา ค าผง 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2192 3289 เด็กหญงิณชิกานต ์แซล่ ี 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2193 3291 เด็กหญงิณชิาภัทร แซย่า้ง 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2194 3292 เด็กหญงิดรุณี   มาเยอะ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2195 3293 เด็กหญงิดวงพร  แซย่า่ง 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔๕ / ๗๐
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2196 3294 เด็กชายตณิณา แสงราช  9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2197 3295 เด็กชายถริวฒุ ิ แซย่า่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2198 3296 เด็กหญงิทวติยิา ทรงศริโิชติ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2199 3297 เด็กชายทเวศน ์ แซม่า้ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2200 3298 เด็กชายทักษ์ แซซ่ง้ 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2201 3299 เด็กชายทักษิณ แซย่า่ง 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2202 3300 เด็กหญงิทารกิา  แซย่า่ง 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2203 3301 เด็กหญงิทพิวลัย์ สมตัว 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2204 3302 เด็กชายธงชยั  แซว่า้ง 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2205 3303 เด็กชายธนพล แซเ่ถา  7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2206 3304 เด็กชายธนภัทร เสรอีมตะ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2207 3308 เด็กชายธันวา แกว้เขยีวเหลอืง12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2208 3310 นางสาวธดิารัตน ์ หมืน่สกุแสง3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2209 3311 เด็กชายธติ ิ  ซง้ประสทิธิ7์ ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2210 3313 เด็กชายนคเรศ  เชือ้มั่น 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2211 3314 เด็กชายนที สกลุกสกิร 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2212 3315 เด็กหญงินภา ชหีมือ่ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2213 3317 เด็กหญงินารติะ พวงประดับ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2214 3318 เด็กหญงินาร ี  แซว่า้ง 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2215 3319 เด็กหญงิน ้าพลอย  เชญิประภา 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2216 3320 เด็กหญงินชินันท ์ ชหีมอื 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2217 3321 เด็กหญงินดิา วานติยกลุ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2218 3322 เด็กชายนรัินดร แซว่า่ง 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2219 3324 เด็กหญงินศิากร ตรรรกชนชชูยั7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2220 3326 เด็กชายบรรพต แซโ่ซง้ 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2221 3329 เด็กหญงิปณติา เปรมปรดี ิ ์ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2222 3330 เด็กชายประสทิธิ ์ ววิฒัน์อดุมศักดิ ์9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2223 3331 เด็กหญงิปวรศิา แซย่า้ง 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2224 3332 เด็กชายปวชิ แซย่า่ง 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2225 3333 เด็กหญงิปวณีา แสนโซง้ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2226 3334 เด็กหญงิป่าง แซว่า่ง 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2227 3335 เด็กหญงิปาน จรัส  ธรรมคณุ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2228 3336 เด็กหญงิปานชวีา แซส่ง 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2229 3337 เด็กหญงิปานไพลนิ แซท่า้ว 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2230 3338 เด็กหญงิปิยนุช แซก่อื 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2231 3339 เด็กหญงิปิยะพร นติยช์ยัยะวงศ์11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2232 3340 นางสาวปณุยวยี์ ศรเีมอืง 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2233 3341 เด็กหญงิเปรมกิา ลลีาพัฒนากจิ12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2234 3342 เด็กหญงิพกาวรรณ ลอวู 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2235 3343 เด็กชายพงพันธ์ แซซ่ง้ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2236 3345 เด็กชายพชรพล วงศส์วา่งกลุ11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2237 3347 เด็กชายพรเทพ ค าปลอ้ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2238 3348 เด็กหญงิพรพนา มาเยอะ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2239 3349 เด็กหญงิพรพรรณ แซม่า้ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2240 3350 เด็กหญงิพรรณกิานแซย่า่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2241 3351 เด็กหญงิพลอยพสิทุธิ ์ แซย่า่ง 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2242 3352 เด็กชายพสษิฐ ์  สบืศักดิว์งศ์ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2243 3353 เด็กหญงิพัชรา ภมูเิจรญิกติกิลุ6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2244 3354 เด็กหญงิพัชราภา ทอ่นธิอิัครโชค 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก
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2245 3355 เด็กหญงิพัชร ี แซโ่ซง้ 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2246 3356 เด็กชายพชิญ ์ แซว่า่ง 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2247 3357 เด็กหญงิพมิพพ์า แซว่า่ง  6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2248 3358 เด็กชายพรีภัทร ลาภบังเกดิ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2249 3360 เด็กชายเพง่ แซห่วา้ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2250 3362 เด็กชายภาคนิ แซล่ี 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2251 3363 เด็กชายภมูบิดนิทร ์สขุเจรญิ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2252 3364 เด็กชายภวูเดช  เชดิสวรรค์ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2253 3366 เด็กหญงิมาล ี แซส่ง 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2254 3368 เด็กชายเมง่  แซห่วา้ 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2255 3369 เด็กหญงิเมษา แซว่ือ่ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2256 3370 เด็กหญงิแมว เหวย่แม 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2257 3373 นางสาวยวุด ี แซส่ง 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2258 3375 เด็กหญงิรัตตยิา แซม่ัว 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2259 3376 เด็กหญงิรัตนา  แซย่า้ง 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2260 3377 เด็กหญงิรุง่นภา แซเ่ลา้ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2261 3379 เด็กหญงิรุจดิา จ าปู้ 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2262 3380 เด็กหญงิรุจนิรา มาเยอะ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2263 3381 เด็กหญงิเรวด ี แซเ่ลา้ 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2264 3382 เด็กหญงิลักษิกา เสรอีมตะ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2265 3383 เด็กหญงิลัดดา อนิที 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2266 3386 เด็กหญงิวรนุช มาเยอะ 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2267 3387 เด็กชายวรพล แซม่า้ 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2268 3388 เด็กชายวรยศ แซย่า่ง  7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2269 3389 เด็กหญงิวราภรณ์ อมอนรัมย์ 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2270 3391 เด็กหญงิวนัเพ็ญ แซม่า้ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2271 3392 เด็กหญงิวาสนิีย ์ แซว่า่ง 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2272 3393 เด็กหญงิวภิา แซล่ี 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2273 3394 เด็กหญงิวภิารัตน ์ เรอืงทรัพยบ์ญุโต2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2274 3395 เด็กหญงิวมิล ทศิกลุสวา่ง 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2275 3396 เด็กหญงิวริดา แซเ่ลา้ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2276 3397 เด็กชายวริทิธิพ์ล แซว่อื 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2277 3398 เด็กชายวโิรจน์  แซว่า่ง 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2278 3399 นางสาววไิลพร มาเยอะ 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2279 3400 เด็กหญงิวไิลรัตน ์  อาชาวฒันกลุ6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2280 3401 เด็กชายวฒุชิยั  คงจนี 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2281 3403 เด็กชายศราวฒุ ิ ทองกระจา่ง9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2282 3404 เด็กหญงิศศกิาญจน ์ ทองกระจา่ง2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2283 3405 เด็กหญงิศศดิาพร เรอืงทรัพยบ์ญุโต4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2284 3406 เด็กหญงิศศพิมิพ ์ แสนซุง้ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2285 3407 เด็กหญงิศศวิมิล  แซว่า่ง 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2286 3408 เด็กหญงิศริวิรรณ  ถนอมสวุรรณ6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2287 3409 เด็กชายศริศิักดิ ์ แซย่า่ง  4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2288 3410 เด็กชายศภุกร แซซ่ง้  8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2289 3411 เด็กหญงิศภุร แซซ่ง้ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2290 3412 เด็กชายศภุวชิญ ์ แซห่าญ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2291 3413 เด็กหญงิสไบทอง มาเยอะ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2292 3414 เด็กชายสพลดนัย แซม่า้ 8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2293 3416 เด็กชายสมพงษ์ มาเยอะ 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก
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2294 3417 นาย สมพงษ์   มา้ยือ้ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2295 3418 เด็กหญงิสรดิา  วทิยาเรอืงศรี9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2296 3419 เด็กหญงิสโรชา แซว่า่ง 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2297 3420 นาย สวติต ์ มาเยอะ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2298 3421 เด็กหญงิสณัสณี อนุชติวรการ12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2299 3422 เด็กชายสนัตชิยั  อนุชติวรการ12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2300 3423 นาย สทิธชิยั แซโ่ซง้ 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2301 3424 เด็กชายสทิธพิล แซว่า่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2302 3426 เด็กหญงิสรินิทรา วงศว์ริยิชาต2ิ ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2303 3427 เด็กหญงิสริรัิตน ์ เกษตรโสภาพันธ์4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2304 3428 เด็กชายสขุกานต์ แซเ่ลา่ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2305 3429 เด็กหญงิสชุาดา แซม่อ้ 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2306 3430 เด็กชายสชุาต ิ มาเยอะ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2307 3432 เด็กหญงิสดุา แซซ่ง้ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2308 3433 เด็กหญงิสนัุนทรา แซม่า้ 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2309 3434 เด็กหญงิสนุาร ี แซเ่ลา้  10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2310 3437 เด็กหญงิสพุวรรณ  ยา่งพพัิฒน์กสกิร8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2311 3438 เด็กหญงิสพัุตรา อ าพรัตน์ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2312 3440 เด็กชายสภัุกณิติ ์ แซย่า่ง 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2313 3441 เด็กหญงิสภัุสสรา แซห่วา้ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2314 3443 เด็กหญงิสรุพีร แซก่อื 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2315 3444 เด็กหญงิสวุนันท ์  ยั่งยนืคณุธรรม3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2316 3445 เด็กหญงิสวุนันท ์ วงศส์วา่งกลุ 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2317 3446 เด็กหญงิสวุรรณา แซม่า้ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2318 3447 เด็กหญงิสวุนั  แซว่า่ง 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2319 3448 เด็กหญงิแสงดาว ภผูากัมปนาท6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2320 3449 เด็กหญงิไหมเดอ่ร ์แซย่ัง้ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2321 3450 นางสาวอชราย ุ ทัศนโสภณ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2322 3452 เด็กหญงิอทติยา  แซซ่ง้ 6 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2323 3453 เด็กชายอธปิไตย บญุเสรมิ 5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2324 3454 เด็กหญงิอนัญญา  เกษตรนพกลุ9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2325 3455 เด็กหญงิอนุธดิา แสงยางใสสะอาด9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2326 3459 เด็กชายอมรศักดิ ์ แซม่า้ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2327 3460 เด็กหญงิอร ณชิา ยือ่เซาะ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2328 3462 เด็กหญงิอรณชิา  เสรอีมตะ 12 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2329 3463 นางสาวอรัญญา ช านาญตา่ย8 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2330 3464 เด็กหญงิอรสิา  แซย่ัง้ 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2331 3465 เด็กชายอลงกรณ์ นติยอ์ดลุย์ 10 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2332 3466 เด็กหญงิอักษรสวรรค ์แซว่ือ่  7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2333 3467 นางสาวอังคนางค ์แซท่า้ว 7 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2334 3468 เด็กหญงิอังศมุาลี แซท่า้ว 2 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2335 3469 เด็กหญงิ อัจจมิา  ชชัวาลประเสรฐิ 11 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2336 3470 เด็กหญงิอัจฉรา ชชัวาลประเสรฐิ 1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2337 3471 เด็กชายอัษฎา แซส่ง 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2338 3472 เด็กหญงิอาทติย ์ แซย่า่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2339 3474 เด็กหญงิอาทติยา กงเทนิ 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2340 3475 เด็กชายอานนท์ ขวญัวารี 3 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2341 3476 นางสาวอาภาภร แซว่ือ่ 9 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2342 3477 เด็กชายอ านาจ บปุผาอมรศร8ี ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔๘ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

2343 3479 เด็กหญงิอนิทริา นสนิกร  5 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2344 3481 เด็กชายเอกราช ยอดมณีบรรพต1 ##โรงเรยีนวดัสระแกว้บางเสด็จป่าโมก สระแกว้บางเสด็จป่าโมก

2345 3482 เด็กชาย เกยีรตศิักดิ์ มั่นพัฒนาการ 1 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2346 3483 เด็กหญงิ ขวญัพร ฉายกลา้หาญ10 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2347 3484 เด็กหญงิ คัทลยีา กันภัย 3 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2348 3485 เด็กหญงิ คันธารัตน์ กันภัย 3 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2349 3486 เด็กหญงิ จง ชนดิาพงษ์พันธุ์4 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2350 3487 เด็กชาย จติรภณ แซม่า้ 8 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2351 3488 เด็กหญงิ จรีนันท์ รักแกว้ 3 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2352 3489 เด็กหญงิ เจนจริา แซก่อื 5 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2353 3490 เด็กชาย จี แซล่ี 5 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2354 3491 เด็กชาย ชยั แซเ่ฮอ่ 9 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2355 3492 เด็กชาย ทนงศักดิ์ แซย่า้ 3 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2356 3493 เด็กหญงิ ธมลวรรณ ผอ่งฉวี 8 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2357 3494 เด็กหญงิ ธัญญา แซซ่ง้ 5 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2358 3495 เด็กหญงิ นลนิ ทรงมทีอง 7 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2359 3496 เด็กชาย ปฏพล แซซ่ง้ 2 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2360 3497 เด็กชาย ปวณี แซเ่ฮอ่ 4 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2361 3498 เด็กหญงิ ปิยดา แซม่า้ 10 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2362 3499 เด็กชาย พทัิกษ์ แซท่า้ว 8 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2363 3500 เด็กหญงิ พมิพดิา แซม่า้ 12 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2364 3501 เด็กชาย พรีพัฒน์ แซจ่๊าง 10 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2365 3502 เด็กหญงิ ภัทรวรรณ สหเกษมสขุ9 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2366 3503 เด็กหญงิ มณี แซซ่ง้ 11 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2367 3504 เด็กหญงิ ยพุนิ แซเ่ฮอ่ 2 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2368 3505 เด็กชาย รัชชานนท์ชมีือ่ 5 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2369 3506 เด็กหญงิ รัญชนา แซม่า้ 6 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2370 3507 เด็กหญงิ วาสนา แซจ่า้ง 1 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2371 3508 เด็กหญงิ วภิาวดี ธรรมรักษ์ 5 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2372 3509 เด็กชาย สราวธุ มัน้พัฒนาการ7 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2373 3510 เด็กหญงิ สจุารี แซย่า่ง 5 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2374 3511 เด็กชาย สชุาติ ซา่เฮอ่ 12 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2375 3512 เด็กชาย เสกสรร์ แซม่า้ 11 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2376 3513 เด็กหญงิ แสงดาว แซล่ี 7 ## โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖ บางเสด็จ ป่าโมก สระแกว้ บางเสด็จ ป่าโมก

2377 3515 เด็กชาย ธันวา หาศาสนศ์รี 11 2547 โรงรยีนวดัทา่ บางเสด็จ ป่าโมก ทา่สทุธาวาส บางเสด็จ ป่าโมก

2378 3516 เด็กหญงิ นลิญา นามสอน 10 2547 โรงรยีนวดัทา่ บางเสด็จ ป่าโมก ทา่สทุธาวาส บางเสด็จ ป่าโมก

2379 3517 เด็กชาย ภัทรพล ฉวอีนิทร์ 9 2547 โรงรยีนวดัทา่ บางเสด็จ ป่าโมก ทา่สทุธาวาส บางเสด็จ ป่าโมก

2380 3518 เด็กชาย สรุเดช ผดงุพร 11 2547 โรงรยีนวดัทา่ บางเสด็จ ป่าโมก ทา่สทุธาวาส บางเสด็จ ป่าโมก

2381 3519 เด็กหญงิ กรรณกิาร์ นพศรี 5 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2382 3520 เด็กชาย กฤตเมธ เอีย่มสเุมธ 11 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2383 3522 เด็กหญงิ กาญจนา นพรัตน์ 4 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2384 3523 เด็กหญงิ กานตธ์ดิา จติรรักษา 11 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2385 3524 เด็กหญงิ กริณา เอีย่มสอาด 8 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2386 3525 เด็กชาย ไกรวชิญ์ ไทยวงษ์ศรี 3 2545โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2387 3526 เด็กหญงิ ขนษิฐา เกตจุ าปา 2 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2388 3527 เด็กชาย คณน เต็มธนภพ 1 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2389 3529 เด็กหญงิ ชลธร สขุส าอางค์ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2390 3530 เด็กชาย ชาครติ เรณู 7 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2391 3531 เด็กหญงิ ฐานกิา ชุม่ยิม้ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๔๙ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

2392 3532 เด็กหญงิ ณธดิา เรอืงฤทธิ์ 7 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2393 3533 เด็กหญงิ ณัชชา ปัญจะ 6 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2394 3534 เด็กหญงิ ณัฐณชิา บอ้งจันทกึ 3 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2395 3535 เด็กชาย ณัฐวฒุิ ข าพรอ้ม 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2396 3536 เด็กชาย ณัฐวฒุิ นัยชติ 4 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2397 3537 เด็กหญงิ ดลยา ผลล าใย 7 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2398 3538 เด็กหญงิ ตะวนั สขุส าอางค์ 3 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2399 3539 เด็กชาย ตาเย มาเยอะ 9 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2400 3540 เด็กชาย ธนโชติ โตสงู 7 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2401 3541 เด็กชาย ธนทรัพย์ ทศพร 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2402 3542 เด็กชาย ธนากร ชปูระเสรฐิ 3 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2403 3543 เด็กหญงิ ธติยา นุแรมรัมย์ 1 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2404 3544 เด็กชาย ธรีชยั ตรหีรัิญ 1 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2405 3545 เด็กชาย นพดล มารยาท 3 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2406 3546 เด็กหญงิ นาถสนิี ศรสีมบรูณ์ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2407 3547 เด็กชาย นธิพัิทธ์ สบายแท ้ 7 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2408 3548 เด็กชายนธิพิล แซเ่ลา้ 11 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2409 3549 เด็กชายนุกลู เล็กดา 9 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2410 3550 เด็กหญงิ ปณติา ฉัตรอภวิรรษ 1 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2411 3552 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ เฉยชา้ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2412 3553 เด็กชาย ปิยะ พมิพา 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2413 3554 เด็กชาย พงศกร เคารพรัตน์ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2414 3555 เด็กชายพงษ์สทิธิ์ ศรเีมอืง 6 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2415 3556 เด็กชาย พรชยั โคกสวน 3 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2416 3557 เด็กหญงิ พลอยชมภู เนียมพันธ์ 5 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2417 3558 เด็กหญงิพัชราภา วงษ์พทัิกษ์ 4 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2418 3560 เด็กหญงิ พมิพช์นก พมิพบ์ญุ 9 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2419 3561 เด็กหญงิ พมิมาดา ทองภู่ 9 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2420 3562 เด็กชาย พรีะพัฒน์ แกว้สละ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2421 3563 เด็กหญงิไพลนิ พลทราย 12 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2422 3564 เด็กชาย ภัทรพล โพธิส์ุน่ 1 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2423 3565 เด็กหญงิ ภัทรสดุา ดษุณี 8 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2424 3566 เด็กชายภานุวฒัน์ สขุเกษม 9 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2425 3567 เด็กชาย ภพูพัิฒน์ ภูพั่นธ์ 12 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2426 3568 เด็กชาย เมษา ทองหยด 4 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2427 3570 เด็กชาย รังสรรค์ ปามอื 4 2545โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2428 3571 เด็กหญงิ รัตนาภรณ์ ทา้วทัญ 8 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2429 3572 เด็กหญงิ วภิาพร ณ  นรงค์ 8 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2430 3573 เด็กหญงิ วภิาภรณ์ แจม่แจง้ 9 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2431 3574 เด็กหญงิ ศลษิา รักสทีอง 2 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2432 3575 เด็กชาย ศภุกติติ์ กองศรี 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2433 3576 เด็กชาย ศภุสนิ เรอืนทอง 8 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2434 3577 เด็กชายสมศักดิ์ อปุรี 4 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2435 3578 เด็กชาย สหรัฐ เลศิจติ 3 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2436 3579 เด็กหญงิ สริยิากร สขุส าอางค์ 10 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2437 3580 เด็กหญงิ สกุัญญา ภาควชิยั 12 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2438 3581 เด็กชายสธุเิบศ บญุมา 10 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2439 3582 เด็กหญงิ สพุชิชา เฉลยอาจ 6 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2440 3583 เด็กหญงิ สภัุทรา สนิทรัพยเ์พิม่ 1 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๐ / ๗๐
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2441 3584 เด็กชายอธวิฒัน์ หยดยอ้ย 5 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2442 3585 เด็กชายอนุกลู คงใบชา 1 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2443 3587 เด็กชาย อรรถพล รักดี 6 2546โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2444 3588 เด็กหญงิ อศิราพร กรพทัิกษ์ 3 2547โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2445 3589 เด็กชายเอกรนิทร์ โตสงู 3 ##โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกป่าโมก ป่าโมก ป่าโมกวรวหิาร ป่าโมก ป่าโมก

2446 3590 เด็กชาย กติตนัินท์ แกว้สขุ 10 2545 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2447 3591 เด็กชาย กติตศิักดิ์ พุม่พวง 6 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2448 3592 เด็กชาย ชลสทิธิ์ เชดิบารมี 6 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2449 3593 เด็กหญงิ ชาลสิา ขันทอง 3 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2450 3594 เด็กชาย ชนิภัทร เจรญิลาภ 10 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2451 3595 เด็กชาย ชษิณุพงษ์อรุณรัตน์ 3 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2452 3596 เด็กหญงิ ทัศนีย์ พากเพยีร 7 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2453 3597 เด็กชาย เทดิศักดิ์ ขนุภักดี 3 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2454 3598 เด็กหญงิ พรลภัส ทองค า 10 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2455 3599 เด็กชาย พลชา พลอยเปลง่ 4 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2456 3600 เด็กหญงิ ภัทรวดี จันทรก์ระจา่ง 8 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2457 3601 เด็กชาย ภวูดล สขุสมกจิ 7 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2458 3602 เด็กชาย รตน คลา้ยศรโีพธิ์ 6 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2459 3603 เด็กหญงิ รุง่รัตน์ ขา้วสามรวง 11 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2460 3604 เด็กหญงิ วนดิา พวงเกตุ 8 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2461 3605 เด็กชาย วรากร หอมกระแจะ 3 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2462 3606 เด็กหญงิ วรากานต์ หอมกระแจะ 3 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2463 3607 เด็กหญงิ ศยามล เปลง่พานชิย์ 6 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2464 3608 เด็กชาย ศภุกฤต ออ่นศรนีลิ 10 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2465 3609 เด็กชาย สธุพิงษ์ วนัออ่น 6 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2466 3610 เด็กหญงิ อัญชรี พากเพยีร 10 2546 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2467 3612 เด็กชาย เอกภพ กจิโสภา 2 2547 โรงเรยีนวัดพจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก พจิารณ์โสภณ ป่าโมก ป่าโมก

2468 3613 เด็กหญงิกฤตยิาณี ทองลอย 1 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2469 3614 เด็กหญงิกลุนษิฐ์ แยม้พันธ์ 2 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2470 3615 เด็กหญงิเจนจริา พุม่ชมุแสง 8 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2471 3616 เด็กหญงิชมพนุูช ยิม้นยิม 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2472 3617 เด็กชายถริบรรจง ประหยัดสนิ 7 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2473 3618 เด็กหญงิทพิยาภรณ์เณรสมมตุิ 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2474 3619 เด็กหญงิทพิวรรณ ผอบทพิย์ 3 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2475 3620 เด็กชายธงไชย เนียมสอาด 8 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2476 3621 เด็กชายธนกฤต พมิประเสรฐิ1 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2477 3622 เด็กหญงิธมนวรรณ ประทมุทอง 6 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2478 3623 เด็กชายนครนิทร์ มดีี 4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2479 3624 เด็กหญงินนฑฌิา สขุส าราญ 11 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2480 3625 เด็กหญงินติยาวรรณ์รองนคร 8 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2481 3626 เด็กชายบรูพา พลภักดี 4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2482 3627 เด็กหญงิปารชิาติ แตงพันธ์ 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2483 3628 เด็กชายปิตภัิทร บญุประเสรฐิ4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2484 3629 เด็กชายปิยศักดิ์ เจรญิศลิป์ 10 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2485 3630 เด็กหญงิพัชราภรณ์นยิมสขุ 9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2486 3631 เด็กหญงิพัชราภา กลิน่บญุมา 3 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2487 3632 เด็กหญงิพมิพล์ภัส เอีย่มสะอาด9 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2488 3633 เด็กหญงิพศิมัย โกษา 4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2489 3634 เด็กชายภานุพงศ์ ทับแกว้ 3 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๑ / ๗๐
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2490 3635 เด็กหญงิมารษิา โพธปิิน 6 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2491 3636 เด็กหญงิวรรณอนงคค์ านกิร 12 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2492 3637 เด็กชายศตวรรษ ลิม้อารยะชน6 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2493 3638 เด็กหญงิศริรัิตน ์ อยูส่ขุ 4 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2494 3639 เด็กหญงิอภญิญา พวงส าราญ 5 ##โรงเรยีนเทศบาลวดัอัมพวนัป่าโมก ป่าโมก อัมพวนั ป่าโมก ป่าโมก

2495 3640 เด็กหญงิกนกวรรณ ประสาทศลิป์1 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2496 3641 เด็กหญงิกลุณัฐ อว่มอารี 5 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2497 3642 เด็กชายเกษม เปรมนิม่ 2 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2498 3643 เด็กชายไกรศร กลั่นเรอืงแสง8 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2499 3644 เด็กชายชนากร เอีย่มดี 8 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2500 3645 เด็กชายฐานพัฒน์ เมอืงพรหม 3 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2501 3646 เด็กชายเดชา อยูอ่าจณิ 8 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2502 3647 เด็กชายธนาทร พันสพุุม่ 6 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2503 3648 เด็กชายนพณัฐ ออ่นละมลู 6 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2504 3649 เด็กชายภเูบศ อังคณา 4 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2505 3650 เด็กชายภมูพิรรดิ์ จารุจติร 1 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2506 3651 เด็กหญงิรัชดา กันศริิ 9 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2507 3652 เด็กชายวรีภัทร คงบัว 9 ##โรงเรยีนวดัลาดเคา้เอกราช ป่าโมก ลาดเคา้เอกราช ป่าโมก

2508 3653 เด็กชาย รุจภิาส บญุรอด 7 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2509 3654 เด็กชาย ภวูนาท โพธปิิน 7 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2510 3655 เด็กหญงิ จรัิชญา วรพฒุ 2 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2511 3656 เด็กหญงิ นติยิาภร ทองโอภาส11 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2512 3657 เด็กชาย ภวูเรศ เอีย่มสะอาด3 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2513 3658 เด็กชาย มนัส พรมวงษา 10 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2514 3659 เด็กชาย ศภุกจิ บญุชืน่ 10 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2515 3660 เด็กหญงิ สริวิรรณ นาดี 3 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2516 3661 เด็กชาย อาทร ชืน่อารมย์ 10 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2517 3662 เด็กหญงิ อารสิา ปสุสปัญโญ11 ## โรงเรยีนวดัเอกราช เอกราช ป่าโมก เอกราช เอกราช ป่าโมก

2518 3663เด็กชายคฑาวฐุ  สงิหโ์ตทอง10 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2519 3664เด็กชายคฑาวฒุ ิ ทองเพชร 7 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2520 3665เด็กชายณัชพล  ชา่งปั้น 7 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2521 3666เด็กหญงิณัฐกานต ์ พกุสาย 6 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2522 3667เด็กชายธนกฤต  ศลโกสมุ 4 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2523 3668เด็กชายธนชาต ิ กจิเลศิ 2 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2524 3669เด็กชายธนาธปิ  เฉลยีวเลศิ 1 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2525 3670เด็กหญงินัชชา  คมคาย 3 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2526 3671เด็กหญงิน ้าทพิย ์ ข าประหนด 1 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2527 3672เด็กชายไผท่อง  ฉัตรชยั 9 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2528 3673เด็กชายพริณัฐ  เปารกิ 2 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2529 3674เด็กชายพรีพัฒน ์ บญุเพ็ง 10 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2530 3675เด็กหญงิภณดิา  โพธิเ์งนิ 9 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2531 3676เด็กชายภาคนิ  สขุสมกจิ 11 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2532 3677เด็กหญงิรัตนาภรณ์  ชา่งปั้น 1 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2533 3678เด็กชายสทิธศิักดิ ์ เหนียวจันทกึ9 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2534 3679เด็กหญงิสทัุตตา  หงษ์ศริิ 6 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2535 3680เด็กหญงิสภุาพร  เกษรพกิลุ 4 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2536 3681เด็กชายอัสน ี แยม้เอือ้น 10 ##โรงเรยีนวดัถนนป่าโมก ป่าโมก ถนน ป่าโมก ป่าโมก

2537 3682 เด็กหญงิ ณัฐชา อิม่บา้นเบกิ 11 2547 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

2538 3683 เด็กชาย ทศพร ดจีรงิ 9 2546 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๒ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

2539 3684 เด็กชาย วรากร โพธิแ์ข็ง 6 2547 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

2540 3685 เด็กหญงิ ศริวิรรณ ชุม่สวสัดิ์ 7 2546 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

2541 3686 เด็กชาย ศภุกร เสาะขนุทด 8 2547 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

2542 3687 เด็กชาย สขุโชค จ าปาธนาอรณุ 8 2547 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

2543 3688 เด็กชาย เอกรัตน์ สทุธบิญุ 5 2548 โรงเรยีนวดัก าแพง หลกัฟ้า ไชโย ก าแพง หลกัฟ้า ไชโย

2544 3689 เด็กหญงิ กาญจนา แซว่า้น 11 2546 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2545 3691 เด็กชาย ธนภัทร พยงุธารา 3 2545 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2546 3692 เด็กชาย ธนาดลุ พยงุธารา 1 2547 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2547 3693 เด็กหญงิ ธดิา แซก่อื 12 2545 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2548 3694 เด็กหญงิ นชิาภา แซว่า้น 11 2545 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2549 3695 เด็กหญงิ นดิานุช แซว่า้น 11 2545 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2550 3696 เด็กหญงิ นติยา แซก่อื 4 2547 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2551 3697 เด็กชาย ปพน แซว่า้น 4 2547 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2552 3698 เด็กหญงิ ประกายพร ยอดครียีง 2 2547 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2553 3699 เด็กหญงิ พรพรรณ พลอยโพธิ์ 2 2548 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2554 3700 เด็กหญงิ พรรัตน์ พยงุธารา 3 2546 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2555 3701 เด็กหญงิ พัชนี กวนิวาจา 8 2546 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2556 3702 เด็กหญงิ เพยีงฤทัย แซจ่าง 12 2546 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2557 3703 เด็กหญงิ ภาสนิี แซย่า้ง 10 2546 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2558 3704 เด็กหญงิ ยวุดี แซว่า้ง 4 2545 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2559 3705 เด็กหญงิ วรีดา แซย่ัง้ 5 2547 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2560 3706 เด็กหญงิ สโรชา แซก่อื 7 2544 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2561 3707 เด็กหญงิ อาภาพร พยงุธารา 12 2544 โรงเรยีนวัดเจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย เจา้บญุเกดิ เทวราช ไชโย

2562 3708 เด็กหญงิกัลยา เอีย่มสะอาด9 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2563 3709 เด็กหญงิกาญจนา เพชรสมีว่ง 11 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2564 3710 เด็กชายกติตศิักดิ์ ภทูอง 8 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2565 3711 เด็กชายเกรกิกฤษฏก์ล า่ประสาท5 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2566 3712 เด็กชายธนากร ภทูอง 4 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2567 3713 เด็กชายนฤพล หอมชะเอม 7 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2568 3714 เด็กหญงิปรางคท์องผลกาย 8 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2569 3715 เด็กชายพงศกร ไพบลูย์ 1 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2570 3716 เด็กชายพรีพัฒน์ เข็มทอง 5 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2571 3717 เด็กชายภธูเนตร นอ้ยดี 3 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2572 3718 เด็กชายภวูเนตร ทรัพยอ์นันต6์ ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2573 3719 เด็กชายศภุกติติ์ สมบรูณ์ศลิป์12 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2574 3720 เด็กชายศภุโชค ผลพัฒน์ 10 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2575 3721 เด็กชายอนันดา สขุเจรญิ 10 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2576 3722 เด็กชายอภวิฒัน์ แกว้เกดิ 10 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2577 3723 เด็กชายอมรรัฐ ภูเ่จรญิ 2 ## โรงเรยีนวดัชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย ชยัสทิธาราม ชยัฤทธิ์ ไชโย

2578 3724 นาง แกว้จลุัย รุง่เรอืง 12 2506โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2579 3725 นาง ขวญัจริา อนิทรเ์อีย่ม 12 2525โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2580 3726 เด็กชาย จารุวฒัน์ ป่ันกิง่ 9 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2581 3727 เด็กชาย จริะพงศ์ ชืน่อรุา 4 2548โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2582 3728 นางสาว จฑุารัตน์ ส าแดงไชย 10 2525โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2583 3729 เด็กหญงิ ชตุมิา แดนดงยิง่ 6 2543โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2584 3730 เด็กชาย ฐติพิงศ์ วถิเีถือ่น 2 2542โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2585 3731 เด็กหญงิ ณัฐชา ยิม้สอาด 9 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2586 3732 เด็กชาย ดา่ วฒุโิกศล 6 2539โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2587 3733 เด็กหญงิ ดาราวดี กศุลสง่ 3 2548โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย
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2588 3734 เด็กชาย ทักษิณ แซห่วา้ 1 2544โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2589 3735 เด็กชาย เทยีนชยั ธรรมโยโก 11 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2590 3736 เด็กชาย ธนกฤต สดุเจรญิ 6 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2591 3737 เด็กหญงิ ธนภรณ์ กลิน่สกลุ 10 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2592 3738 เด็กชาย ธันวา  ศรแีจม่ใส 12 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2593 3739 เด็กชาย ธปิไตย สขุนมิติร์ 2 2545โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2594 3740 เด็กชาย ธรีพัฒน์ แสงสวา่ง 5 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2595 3741 เด็กหญงิ นฤมล แสงเมอืง 5 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2596 3742 เด็กชาย ผลายุ สนัทัด 5 2543โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2597 3743 เด็กหญงิ แพรวดาว โตเขยีว 8 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2598 3744 เด็กหญงิ ภัทราภรณ์ ทองฟัก 11 2545โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2599 3745 เด็กหญงิ รวนิทน์ภิา  รอตเรอืง 10 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2600 3746 เด็กชาย เลา่ แซว่า่ง 2 2543โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2601 3747 นาย วรัิตน์ ร่งเรอืง 9 2504โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2602 3748 เด็กหญงิ ศตพร รุง่เรอืง 10 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2603 3749 เด็กชาย ศาศวตั นิม่นวล 11 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2604 3750 เด็กชาย สายชล คลา้ยสรุนิทร์ 12 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2605 3751 เด็กหญงิ สชุาดา พุม่แดง 10 2545โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2606 3752 เด็กหญงิ สนุติา เพิม่ลาภ 10 2546โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2607 3753 เด็กชาย สภุณัฏฐ ์ กามี 1 2548โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2608 3754 เด็กชาย เสรี สมบรูณื 3 2548โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2609 3756 เด็กชาย อาทติย์ บญุครอบ 6 2547โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2610 3757 เด็กหญงิ อนิทริา รัตตะนันท์ 2 2546โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2611 3758 เด็กชาย อทิธพิล มลูมณี 12 2546โรงเรยีนวดัไชโยไชโย ไชโยไชโยวรวหิารไชโย ไชโย

2612 3759 เด็กชายกฤตตธิัช  นนทธรรม 8 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2613 3760 เด็กหญงิเกสลนิ อนันทกลู 7 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2614 3761 เด็กหญงิณัฐณชิา ชนุแกว้ 9 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2615 3762 เด็กชายภานุวฒัน์ คลา้ยเพ็ง 12 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2616 3763 เด็กชายวรพล หวงัพทัิกษ์ 12 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2617 3764 เด็กชายวชิชกุร  ทพิยส์ธุโีรจน์12 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2618 3765 เด็กชายศภุกฤต    ผดงุศลิป์ 11 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2619 3766 เด็กชายสริภพ อ า่บตุร 10 ##โรงเรยีนวดัไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโยไทรยน์โิครธารามจรเขร้อ้ง ไชโย

2620 3767 เด็กหญงิกนกวรรณ พึง่โภคา 10 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2621 3768 เด็กชายกรวี เขยีวทอง 9 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2622 3769 เด็กชายชโยธร เพยีรเก็บ 6 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2623 3770 เด็กชายธรีสทิธิ สนุทรนันท์ 4 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2624 3771 เด็กชายนพฤทธิ์ จอ้ยมลีาภ 4 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2625 3772 เด็กหญงิปนัดดา ผลพจน์ 8 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2626 3773 เด็กชายประพัฒน์สรผลธสุะ 5 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2627 3774 เด็กหญงิพรีดา เรยีนหตัถกรรม2 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2628 3775 เด็กหญงิเพชรลดา พรมสนัต์ 3 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2629 3776 เด็กชายภาคภมูิ ภาคจรูญ 9 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2630 3777 เด็กชายภรูพัิฒน์ แยม้ทพิย์ 8 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2631 3778 เด็กหญงิมารสิา โกศยิะกลุ 1 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2632 3779 เด็กหญงิเมษชา พลดศิัย 4 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2633 3780 เด็กหญงิศศวิมิล ภูเ่จรญิวฒัน์1 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2634 3781 เด็กหญงิศริาภรณ์ โพธิภ์ริมย์ 6 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2635 3782 เด็กหญงิสริญาดา เอีย่มละมัย 12 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2636 3783 เด็กหญงิสมุนรัตน์ ชพัูนธุ์ 12 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย
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2637 3784 เด็กหญงิอรปรยีา มคีวามสขุ 5 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2638 3785 เด็กชายอา่งทอง ทรัพยท์องใบ10 ##โรงเรยีนวดันางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย นางเลว่ชยัฤทธิ์ ไชโย

2639 3786 เด็กหญงิชนาภัทร์ จันทรก์ลั่น 6 ##โรงเรยีนวดับางศาลาชยัฤทธิ์ ไชโย บางศาลาชยัฤทธิ์ ไชโย

2640 3787 เด็กหญงินพเกา้ จ านงคเ์วช 5 ##โรงเรยีนวดับางศาลาชยัฤทธิ์ ไชโย บางศาลาชยัฤทธิ์ ไชโย

2641 3788 เด็กชายวรวทิย์ จันทรอ์อ่น 3 ##โรงเรยีนวดับางศาลาชยัฤทธิ์ ไชโย บางศาลาชยัฤทธิ์ ไชโย

2642 3789 เด็กหญงิ กรรธมิา กันวชิา 10 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2643 3790 เด็กหญงิ เกวลนิ อยูค่ะเชนทร์ 6 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2644 3791 เด็กหญงิ เกวลี ผดงุวรรณ์ 4 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2645 3792 เด็กชาย จรนิทร์ ชะนะภัย 9 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2646 3793 เด็กชาย จริกติติ์ ไวนุนาวนิ 2 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2647 3794 เด็กชายชาญกจิ ปัญณะสมบรูณ์10 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2648 3795 เด็กชาย ชาญชยั ปัญณะสมบรูณ์ 8 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2649 3796 เด็กหญงิชตุมิณฑน์แกว้ไพฑรูย์2 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2650 3797 เด็กหญงิ ซาดนิา นทิรัพย์ 2 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2651 3798 เด็กชายณัฐพล อบรม 3 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2652 3799 เด็กหญงิ ณศิรา ทับคลา้ย 6 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2653 3800 เด็กชาย ทศวรรษ พมิแพร 7 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2654 3801 เด็กชายธนวฒัน์ แป้นพงษ์ 2 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2655 3802 เด็กชาย ธรีนันท์ เข็มแกว้มะลิ 2 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2656 3803 เด็กชาย นราวชิญ์ เถือ่นค า 8 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2657 3804 เด็กหญงิ นลนิี อุน่แทน 5 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2658 3805 เด็กหญงินริมล อุน่แทน 1 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2659 3807 เด็กหญงิพัชชรา เมอืงมศีรี 7 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2660 3808 เด็กชาย พทิยา ออ่นนอ้ม 6 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2661 3809 เด็กชาย พรีภัทร กล า่ภู่ 4 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2662 3810 เด็กหญงิ แพรพรรณ เถือ่นค า 11 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2663 3811 เด็กชาย ภคภมูิ ใจเอือ้ 6 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2664 3812 เด็กชายภเูบศร์ ศรงีานเจรญิสกลุ6 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2665 3813 เด็กชายมนตรี ยอดเกดิ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2666 3814 เด็กหญงิเมทานี หอ้งกหุลาบ4 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2667 3816 เด็กชาย สมพงษ์ แตงศรี 5 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2668 3817 เด็กหญงิ สโรฌา ชะนะภัย 6 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2669 3818 เด็กชายสริวิตัร เจอืจาน 3 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2670 3819 เด็กหญงิ สกุัญญา ฉายเนตร 9 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2671 3820 เด็กหญงิ สภุาพร เรอืงรัตน์ 7 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2672 3821 เด็กหญงิ สมุนิตา เหมอืนเพ็ชร์ 12 2547โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2673 3822 เด็กชาย สวุจัิกษณ์ ใจคง 2 2548โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2674 3823 เด็กชายอนุสรณ์ สธุน 11 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2675 3824 เด็กชายอนุสรณ์ รอ้งทรัพย์ 8 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2676 3825 เด็กชายอารยี์ ตุก๊ตาทอง 4 ##โรงเรยีนวดับา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย บา้นป่าตรณีรงค์ ไชโย

2677 3826 เด็กชายกติตธิัช นาคพุม่ 12 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2678 3827 เด็กหญงิกลุสตรี คา้เจรญิ 4 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2679 3828 เด็กหญงิจันธมิา เจรญิใจ 9 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2680 3829 เด็กหญงิจริชยา พึง่โภคา 11 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2681 3830 เด็กหญงิณัฐวดี ศรเีกดิพงษ์ 4 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2682 3831 เด็กชายดษุดี ตอ่สกลุ 7 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2683 3832 เด็กชายนธพล รุณรุจิ 4 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2684 3833 เด็กชายปฏภิาณ ชา้งทองค า 7 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2685 3834 เด็กชายพงศภัค นาคพุม่ 12 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๕ / ๗๐
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2686 3835 เด็กชายพรีพล วฒันกลู 5 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2687 3836 เด็กชายภาณุ จุย้ซือ่ 12 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2688 3837 เด็กหญงิรมติา เจรญิใจ 2 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2689 3838 เด็กชายรัฐภมูิ เพ็ชรุจิ 6 ##โรงเรยีนวดัโบสถ์ไชยภมูิ ไชโยโบสถอ์ัมพวาไชยภมูิ ไชโย

2690 3839 เด็กหญงิกนกวลัย งามแกว้ 6 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2691 3840 เด็กชายก าธร ยิม้เจรญิ 5 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2692 3841 เด็กชายกติตชิยั หอมนวล 8 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2693 3842 เด็กหญงิขวญัชนก ข าขม 12 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2694 3843 เด็กชายคณุานนท์ แสงอรุณ 1 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2695 3844 เด็กชายจริพงษ์ ทองงาม 4 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2696 3845 เด็กชายชณชณ อทุาภักดี 11 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2697 3846 เด็กชายณัฐกมล พาชืน่ 7 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2698 3847 เด็กหญงิณัฐฐนัินท์ พาชืน่ 7 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2699 3848 เด็กชายทองพันธ์ พันธข์ะวงศ์10 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2700 3849 เด็กหญงิทัตพร อนิตระกลู 3 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2701 3850 เด็กหญงิทพิวรรณ โพธิเ์สอื 8 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2702 3851 เด็กชายธนภมูิ วฒันพันธ์ 10 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2703 3852 เด็กชายธนากร เนียมรุง่เรอืง12 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2704 3853 เด็กชายธนากร เมฆอยู่ 8 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2705 3854 เด็กหญงิปฐมพร เนียมรุง่เรอืง7 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2706 3855 เด็กหญงิปภาวรนิทรฉ์มิแมน้พันธ8์ ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2707 3856 เด็กหญงิปัทมวรรณชาตรี 2 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2708 3857 เด็กชายโภคนิ บญุประสงค์ 6 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2709 3858 เด็กชายธนวฒัน์ ศรสีขุใส 1 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2710 3859 เด็กหญงิวทันพร คลา้ยสมบรูณ์5 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2711 3860 เด็กชายวรีะพล นะราชรัมย์ 5 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2712 3861 เด็กชายศภุสนิ บญุตา่ย 6 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2713 3862 เด็กชายสหไชย์ คา้เจรญิ 2 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2714 3863 เด็กชายสบืพงษ์ ดวงเกตุ 3 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2715 3864 เด็กชายสรุเชษฐ์ โพธิเ์สอื 12 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2716 3865 เด็กชายอนันยช จันทรห์อม 1 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2717 3866 เด็กหญงิอสมาภรณ์ป่ินเกตุ 4 ##โรงเรยีนวดัมหานามไชยภมูิ ไชโย มหานามไชยภมูิ ไชโย

2718 3867 เด็กหญงิกฤตยิาภรณ์มะโนทัย 9 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2719 3868 เด็กชายกติตศิักดิ์ ทรัพยเ์อนก 7 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2720 3869 เด็กหญงิขวญัพชิชาแตงทอง 2 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2721 3870 เด็กชายครรชติ ขันทอง 6 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2722 3871 เด็กชายจักรกติย์ ศรทัีบทมิ 10 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2723 3872 เด็กชายจริานุวฒัน์ชชูาติ 2 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2724 3873 เด็กหญงิจริาภรณ์ ศรรัีกษา 12 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2725 3874 เด็กชายชนกันต์ โพธิพ์ ึง่ 9 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2726 3875 เด็กหญงิชลธชิา หนุมาน 7 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2727 3876 เด็กหญงิฐติรัิตน์ เพชรดี 11 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2728 3877 เด็กหญงิณัชชา เคา้มั่น 2 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2729 3878 เด็กหญงิธนพร แกว้เกดิ 10 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2730 3879 เด็กหญงิธดิารัตน์ มะหะหมัดซาเล็ม1 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2731 3880 เด็กชายธรีวฒัน์ โฮค่ลัง 11 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2732 3881 เด็กหญงินันทน์พัฒนแ์ดงประดษิฐ์12 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2733 3882 เด็กชายนันทวฒัน์ ย า่ยอด 11 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2734 3883 เด็กชายนธิวิฒัน์ บญุคลา้ย 8 ##โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๖ / ๗๐
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2735 3884 เด็กหญงินรัิชพร จันทรล์ าภู 3 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2736 3885 เด็กหญงิปิยะวรรณ นทิรัพย์ 6 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2737 3886 เด็กชายพงษ์สทิธิ์ สงิหท์อง 4 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2738 3887 เด็กหญงิพรรณภษาจมูศลิา 9 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2739 3888 เด็กหญงิไพรนิท์ อิม่พร 2 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2740 3889 เด็กชายภาวนิท์ รักทรัพย์ 6 ##โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2741 3890 เด็กชายมงคล สเีดอืน 7 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2742 3891 เด็กชายมณิธาดา กลิน่เดช 9 ##โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2743 3892 เด็กชายเมธาสทิธิ์ โพธิศ์รทีอง 5 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2744 3894 เด็กชายยทุธพิงษ์ หวงัอารยี์ 6 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2745 3896 เด็กชายรังสรรค์ รอดทกุข์ 7 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2746 3897 เด็กหญงิวรรนษิา ชเูชดิ 8 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2747 3898 เด็กหญงิวรันทญา เซะวเิศษ 2 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2748 3899 เด็กหญงิวนัวสิา เหรยีญทอง 5 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2749 3900 เด็กชายศดานันท์ หนูทอง 6 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2750 3901 เด็กชายสมศักดิ์ ป้องหา 7 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2751 3902 เด็กชายสริภพ ปุ่ นสกลุ 3 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2752 3903 เด็กชายสริภพ สงวนวงษ์ 3 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2753 3904 เด็กชายสริชิยั จรินันทธ์นพงศ์4 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2754 3905 เด็กหญงิสกุฤตา เงนิยวง 1 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2755 3906 เด็กหญงิสณุสิา พลูมี 2 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2756 3907 เด็กหญงิสพุชิญา นทิรัพย์ 4 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2757 3908 เด็กชายสเุมธ จ าปาทอง 6 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2758 3909 เด็กชายสรุศักดิ์ ภูโ่พธิ์ 8 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2759 3910 เด็กหญงิโสภติา หนูทอง 9 ##  โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2760 3911 เด็กชายอนุพล รุง่รัศมี 5 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2761 3912 เด็กชายเอกอนันต์ ขันทอง 1 ## โรงเรยีนวดัมะขามจรเขร้อ้ง ไชโย มะขามจรเขร้อ้ง ไชโย

2762 3913 เด็กหญงิ หรัิญญา คงนาค 4 2548 โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2763 3914 เด็กหญงิ ยวุดี บังเมฆ 10 2547 โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2764 3915 เด็กหญงินงนภัส สขุประเสรฐิ 9 ## โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2765 3916 เด็กหญงิมนพัทย์ บญุลอืดว้ง 2 ## โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2766 3917 เด็กชายระพพัีนธ์ สงา่เนตร 12 ## โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2767 3918 เด็กหญงิวรัทยา สงิหโ์ตนอ้ย 5 ## โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2768 3919 เด็กหญงิวนัวสิา ศขุะพันธ์ 6 ## โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2769 3920 เด็กชายอนันเดช ไชยทาน 5 ## โรงเรยีนวัดเยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย เยือ้งคงคาราม เทวราช ไชโย

2770 3921 เด็กชายกฤษฎา ใจเอือ้ 6 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2771 3923 เด็กชายจักรพงษ์ ทองกร 11 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2772 3924 เด็กชายจริายทุธ ใจยนื 3 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2773 3925 เด็กหญงิชนกานต์ เทยีมพันธุ์ 1 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2774 3926 เด็กชายณัฐวฒุิ ทองชบุ 9 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2775 3927 เด็กชายณัฐวฒุิ พานแยม้ 12 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2776 3928 เด็กหญงิธันยาภรณ์ออ่นคลา้ย 7 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2777 3929 เด็กหญงินรศิา สหีะ 4 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2778 3930 เด็กหญงิน ้าทพิย์ บางอน้ 11 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2779 3931 เด็กหญงิเบ็กกี้ สตเีวริท์ 1 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2780 3932 เด็กหญงิประภารัตนพ์ุม่เกตุ 9 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2781 3933 เด็กชายพชิติพล ศขุะพันธุ์ 6 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2782 3934 เด็กหญงิไพรนิทร์ นกอว่ม 10 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2783 3935 เด็กชายภัทรพล อนุตธโต 9 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๗ / ๗๐
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2784 3937 เด็กหญงิรนิรดา นพศรี 11 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2785 3938 เด็กชายวฒุชิยั เป่ียมศริิ 8 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2786 3939 เด็กชายวฒุพิงษ์ สวุรรณมณี 11 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2787 3940 เด็กชายอนุวฒัิ ชืน่อารมณ์ 5 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2788 3941 เด็กหญงิอรพมิล ธรรมจารี 2 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2789 3942 เด็กชายอัครเดช ใยบัว 1 ##โรงเรยีนวดัละมดุวทิยาคารไชโย ไชโยละมดุสทุธยิารามไชโย ไชโย

2790 3943 เด็กหญงิกรณกิาร์ ทองค า 10 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2791 3944 เด็กชายชนะชยั  มากสวุรรณ 1 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2792 3945 เด็กหญงิดวงฤทัย เป่ียมมนัส 8 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2793 3946 เด็กหญงิทติยา อนิทรฤทธิ์ 5 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2794 3948 เด็กหญฺงนันทกาณยส์รอ้ยวงษ์ 11 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2795 3949 เด็กหญงิเบ็ญจพร ทรงสอาด 5 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2796 3950 เด็กหญงิปวรศิา เกษี 11 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2797 3954 เด็กหญงิมนัสวี สขุคลา้ย 3 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2798 3955 เด็กชายรชฏ จันทรว์งษ์ 11 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2799 3956 เด็กหญงิรัชนีกร กลิน่คง 10 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2800 3959 เด็กหญงิสภุารมย์ นาคทับที 2 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2801 3960 เด็กหญงิอรนภา บญุเทีย่ง 7 ##โรงเรยีนวดัวงษ์ภาศน์ราชสถติย์ไชโยวงษ์ภาศนารามราชสถติย์ไชโย

2802 3961 เด็กชายจักรพันธ์ ทพิเวช 10 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2803 3962 เด็กชายชานนท์ แสนโต 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2804 3963 เด็กชายทักษิณ วลิัยศรี 1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2805 3964 เด็กชายธนภัทร ประทมุวนั 3 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2806 3965 เด็กชายนัฐวฒัน์ ชเูชดิ 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2807 3966 เด็กหญงิปรารถนา หอมระรืน่ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2808 3967 เด็กหญงิปารวี เมน่ทอง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2809 3968 เด็กหญงิพมิพม์ณี แกน่พทุรา 6 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2810 3969 เด็กหญงิมนิทต์รา ลอ้ศรเีมอืง 11 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2811 3970 เด็กชายยศพล ใยเทศ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2812 3971 เด็กหญงิวนัสนันท์ ยพุาพนิทุ์ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2813 3972 เด็กหญงิวรรณสิา เขยีวไชยภมู2ิ ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2814 3973 เด็กหญงิวรัญญา ลอ้ศรเีมอืง 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2815 3974 เด็กหญงิศศพิมิพ์ เขยีวออ่น 5 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2816 3975 เด็กชายศักดิพ์ล สขุเกตุ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2817 3976 เด็กหญงิสภุาภรณ์ สวุรรณลาภา2 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2818 3977 เด็กชายอนุศษิฎ์ ประทมุวนั 4 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2819 3978 เด็กชายอศิรา พยัฆคานนท1์1 ##โรงเรยีนอนุบาลวดัสระเกษฯไชยภมูิ ไชโย สระเกษไชยภมูิ ไชโย

2820 3979 เด็กชายกฤตภาส จาดเสม 9 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2821 3980 เด็กหญงิคณาพร ศรกีลอ่ม 10 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2822 3981 เด็กหญงิจริพรรณ ขาวขวญั 4 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2823 3982 เด็กชายเจษฎา แดงสนัเทยีะ5 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2824 3984 เด็กชายณัฐวฒุิ จันทรเ์รอืง 1 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2825 3985 เด็กชายณัฐวฒุิ ธรรมวเิศษ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2826 3986 เด็กชายทรงกลด เงางาม 8 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2827 3987 เด็กหญงิทัศนีย์ นามโคตร 1 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2828 3988 เด็กหญงิธนพร พลูเมอืง 6 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2829 3989 เด็กชายธนพัท พทุธา 8 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2830 3990 เด็กชายธนวฒัน์ มแีกว้ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2831 3991 เด็กชายธรรมรัตน์ ไชยพันธุ์ 7 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2832 3992 เด็กชายธรีพล เผน่โผน 3 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๕๘ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

2833 3993 เด็กชายนพรัตน์ แสงออ่น 10 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2834 3994 เด็กหญงินุชนาฏ บญุเป่ียม 8 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2835 3995 เด็กชายปฏพัิทธ์ โกฏแกว้ 12 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2836 3996 เด็กหญงิปภาวี ค าปัญญา 11 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2837 3997 เด็กชายปิยะ จันทรส์วุรรณ9 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2838 3998 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สวุรรณออ่น10 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2839 3999 เด็กชายพรีะภัทร คนเทีย่ง 8 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2840 4000 เด็กหญงิภัทราพร เชือ้เงนิ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2841 4001 เด็กชายภรูนิท์ ส ารวจ 9 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2842 4002 เด็กหญงิมาลสิา ลาภานกิร 4 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2843 4003 เด็กชายรัชชานนท์เพชรประสม10 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2844 4004 เด็กหญงิลักษณ์ตาพรรุง่แจง้ 2 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2845 4005 เด็กหญงิวรรวษิา ยีสุ่น่ทอง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2846 4006 เด็กหญงิศรินิภา ไผง่าม 10 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2847 4009 เด็กชายสวุจัิกขณ์ สมจติร 9 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2848 4010 เด็กชายอดเิทพ มศีลิป์ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2849 4011 เด็กชายอดศิักดิ์ อนิทรส์วา่ง 5 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2850 4013 เด็กหญงิอมรรัตน์ ระวงัไพร 8 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2851 4014 เด็กหญงิอารรัีตน์ เกดิสมบัติ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2852 4015 เด็กหญงิอทัุยทพิย์ ทองสาร์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2853 4016 เด็กหญงิณชิกานต์ ฉ ่าบรุุษ 3 ##โรงเรยีนแสวงหาวทิยาคมแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2854 4017 เด็กชายธรรมนูญ มามี 12 ##โรงเรยีนแสวงหาวทิยาคมแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2855 4019 เด็กชายปฏภิาณ กระจา่งจันทร9์ ##โรงเรยีนแสวงหาวทิยาคมแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2856 4021 เด็กชายปิยะวฒัน์ ออ่นตานา 10 ##โรงเรยีนแสวงหาวทิยาคมแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2857 4022 เด็กหญงิสชุาวดี ผลเวช 10 ##โรงเรยีนแสวงหาวทิยาคมแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2858 4023 เด็กชายอธวิฒัน์ เซง็แซ่ 8 ##โรงเรยีนแสวงหาวทิยาคมแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหา

2859 4024 เด็กหญงิกัญญารัตนร์ ่าสนัต์ 12 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2860 4025 เด็กหญงิกานตพ์ชิชาวารรัีกษ์ 12 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2861 4026 เด็กหญงิกติตวิรา จันทราศรี 12 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2862 4027 เด็กหญงิจันทกานตพ์ว่งทอง 10 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2863 4028 นางสาวณัฐวณ์ี ทองสมบัติ 6 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2864 4029 เด็กชายทเิบต น่วมโพธิ์ 7 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2865 4030 เด็กชายธนาวฒุ หร่ังแร่ 4 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2866 4031 เด็กชายปญุญพัฒนว์งษ์มณี 6 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2867 4032 เด็กชายภสกร สนิธสุวุรรณ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2868 4033 เด็กชายมานติย์ กระแสสนิธ์ 2 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2869 4034 เด็กชายเมฆา สมบรูณ์ 12 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2870 4035 เด็กหญงิลภัสรดา ศรผีอ่ง 11 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2871 4036 เด็กชายวนัชยั ชืน่บาล 7 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2872 4037 เด็กชายวรีะชยั ไตรภพ 11 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2873 4038 เด็กหญงิศศกิานต์ สวุรรณออ่น10 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2874 4039 เด็กหญงิศศนุิช เชือ้แดง 7 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2875 4040 เด็กชายศภุวฒัน์ นุชอยู่ 7 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2876 4041 เด็กหญงิสสุติา แบง่สว่น 12 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2877 4042 เด็กหญงิแสงดาว พลิาสขุ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2878 4043 เด็กชายอภรัิกษ์ หอมเย็น 7 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2879 4044 เด็กหญงิอรสิา สรุฉิาย 2 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2880 4045 เด็กชายเอกมงคล ลิม้สมบรูณ์ 2 ##โรงเรยีนวดับา้นเพชรแสวงหาแสวงหาบา้นเพชรแสวงหาแสวงหา

2881 4046 เด็กชายจักรกฤษ รุง่เลศิ 1 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา
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2882 4047 เด็กชายชวชัชยั หงษ์ทอง 7 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2883 4048 เด็กชายชชัฤทธิ์ โสภา 8 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2884 4049 เด็กหญงิญาณวดี คุย้ทรัพย์ 2 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2885 4050 เด็กหญงิณัฎฐณชิา หงษ์ทอง 12 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2886 4051 เด็กชายธนพล โพลง้ละ 7 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2887 4052 เด็กหญงิธนพร โกฏแกว้ 11 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2888 4053 เด็กชายธนพล แกว้เกดิ 3 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2889 4054 เด็กชายธรีเดช รุง่เลศิ 4 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2890 4056 เด็กหญงิพัชรนิทร์ ฉลทูอง 12 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2891 4057 เด็กหญงิพัทราภรณ์วราโภ 7 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2892 4058 เด็กหญงิวณชิยา แจม่ศรี 5 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2893 4059 เด็กชายสหชยั ธนาคณุ 3 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2894 4060 เด็กชายสรุศักดิ์ กลิน่กหุลาบ6 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2895 4061 เด็กหญงิอรพรรณ พุม่เทศ 1 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2896 4062 เด็กหญงิอรอนงค์ วดัสงา่ 3 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2897 4063 เด็กหญงิอรอมุา ปานทอง 9 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2898 4064 เด็กหญงิอารยา ยิม้กระจา่ง 11 ##โรงเรยีนพวงทองอปุถัมภ์แสวงหาแสวงหาพวงทองแสวงหาแสวงหา

2899 4065 เด็กชายขจรศักดิ ์ ปลกีกลาง 8 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2900 4066 เด็กหญงิชนกนันท ์ วงหลอด 1 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2901 4067 เด็กชายทศวรรณ  จรีวสัชนภน 5 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2902 4068 เด็กหญงิธนพร  โพธิศ์รี 9 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2903 4069 เด็กชายธนวฒัน์  ค ามี 11 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2904 4070 เด็กหญงิธดิาพรณ์  ศรนีวลอร 11 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2905 4071 เด็กชายธรีภัทร  ศรเีมอืง 6 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2906 4072 เด็กหญงิพัณทภิา  โคกเทยีน 7 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2907 4074 เด็กชายภัทรพล  ศรกีวรัีก 7 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2908 4075 เด็กหญงิมณฑกาล  บญุคุม้ 4 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2909 4076 เด็กหญงิวรรณภิา  เสมสมาน 8 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2910 4077 เด็กหญงิวลนิทรญ์า  กองแกว้ 1 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2911 4078 เด็กหญงิสภุาพร  ขวญัเกตุ 10 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2912 4079 เด็กชายสรุนันท ์ นุ่มทอง 8 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2913 4080 เด็กหญงิอมรรัตน ์ ศรเีดช 11 ##โรงเรยีนวดัทองเลือ่นแสวงหาแสวงหาทองเลือ่นแสวงหาแสวงหา

2914 4081 เด็กชาย กลุบดี ทองสมบัติ 5 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2915 4082 เด็กชาย กสุโรจน์ ลอ้มวงษ์ 10 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2916 4083 เด็กหญงิ แกว้ตา บญุประสพ 12 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2917 4084 เด็กชาย จักรกวี เอีย่มประเสรฐิ7 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2918 4085 เด็กหญงิ ชมพนูกิ ทองเย็น 3 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2919 4086 เด็กชาย ชนิวตัร พลอยแสง 11 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2920 4087 เด็กหญงิ ชตุมิณฑน์เชือ้แดง 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2921 4088 เด็กชาย ณรงคฤ์ทธิภ์ูแ่พร 10 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2922 4089 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ ออ่นชอ้ย 4 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2923 4090 เด็กชาย ทานบดี มาคุม้ 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2924 4091 เด็กชาย ธนพล ปทมุานนท์ 3 2545 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2925 4092 เด็กชาย ธนวชิญ์ ด ารงคภ์มู ิ 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2926 4093 เด็กชาย ธเนศ ภูร่ะหงษ์ 5 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2927 4094 เด็กชาย นพรัตน์ กลิน่กหุลาบ2 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2928 4095 เด็กหญงิ นภสร บรูณะ 8 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2929 4096 เด็กชาย บัญชา อิม่เกษม 11 2545 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2930 4097 เด็กชาย บญุเลศิ ทองอว้น 7 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา
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2931 4098 เด็กหญงิ ปทมุพร เฉลยจันทร์ 3 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2932 4099 เด็กหญงิ ปภาวรนิทรเ์ครอืแกว้ 6 2545 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2933 4100 เด็กชาย ปญุญพัฒนก์ลิน่เกตุ 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2934 4101 เด็กหญงิ ผกาแกว้ เจรญิใจ 8 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2935 4102 เด็กชาย พงศกร แกว้มศีรี 6 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2936 4103 นางสาว พัชรี กลุสทุธไิชย3 2518 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2937 4104 เด็กชาย พพัิฒน์ เอีย่มสะอาด12 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2938 4105 เด็กชาย มนตรี มสีขุ 10 2545 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2939 4106 เด็กหญงิ มัณฑนา นิม่นวน 8 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2940 4107 เด็กหญงิ เยาวเรศ บศุราค า 11 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2941 4108 เด็กหญงิ รมยน์ลนิ จักสาน 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2942 4109 เด็กหญงิ รุง่ทพิย์ ข าเขยีว 5 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2943 4110 เด็กชาย วรายสุ บญุสนทิ 8 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2944 4111 เด็กหญงิ วนัวสิาข์ ศริขิันณ์ 7 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2945 4112 เด็กชาย วษิณุสรรค์มว่งโสด 1 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2946 4113 เด็กหญงิ ศรัญญา แสงคง 1 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2947 4114 เด็กหญงิ ศริลิักษณ์ ศรจัีนทร์ 9 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2948 4115 เด็กชาย สทิธิ ปานทอง 12 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2949 4116 เด็กชาย สทิธพิร ไกรวรรณ 10 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2950 4117 เด็กชาย สรุศักดิ์ เทพบชูา 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2951 4118 เด็กหญงิ อภนัินท์ มสีขุ 10 2546 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2952 4119 เด็กหญงิ อรนภา เครอืแกว้ 8 2543 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2953 4120 เด็กหญงิ อัจฉรา บญุสนัต์ 4 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2954 4121 นาง อัญญา เรอืงดษิฐ์ 9 2505 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2955 4122 เด็กชาย อศิเรศ สงัขส์วุรรณ 3 2547 โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง สบีัวทอง แสวงหา แกว้กระจา่ง แสวงหา แสวงหา

2956 4123 เด็กหญงิณัฐฐา เสวกวหิารี 7 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2957 4124 เด็กชายณัฐวฒุ ิ บัวอาจ 10 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2958 4125 เด็กชายธนากรณ์ ส าเร็จผล 3 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2959 4126 เด็กชายนรนิทร ์ แสงป้อง 5 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2960 4127 เด็กหญงิปวรรรัตน ์ ลกูอนิทร์ 2 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2961 4128 เด็กหญงิปารชิาต ิ บัวหลวง 12 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2962 4129 เด็กหญงิวรรณดิา  นุ่มทอง 12 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2963 4130 เด็กชายศภุกร แซเ่ตยี 4 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2964 4131 เด็กหญงิสชุาดา จ าเรญิสขุ 10 ##โรงเรยีนวดัยางหว้ยไผ่แสวงหา ยาง แสวงหาแสวงหา

2965 4132 เด็กหญงิ กลุภรณ์  ดจีรงิ 7 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2966 4133 เด็กหญงิ ขนษิฐา กลิน่แชม่ชอ้ย8 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2967 4134 เด็กชาย เจษฎา  พดุแกว้ 8 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2968 4135 เด็กชาย ฐติวิฒุ ิ บญุสง่ 3 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2969 4136 เด็กหญงิ ณัฐกานต ์มาลัย 7 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2970 4137 เด็กหญงิ ณัฐณชิา  แจง้สวา่ง 2 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2971 4138 เด็กชาย ทศพล เข็มแหลม 1 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2972 4139 เด็กชาย ธนกร  โสพนิ 9 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2973 4140 เด็กหญงิ ธนภร ซอ่นกลิน่ 5 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2974 4141 เด็กหญงิ ธนัญญา  ปาลวงค์ 7 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2975 4142 เด็กหญงิ เนตรดาว  อิม่สวสัดิ์ 9 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2976 4143 เด็กหญงิ ปนัดดา  โยธี 2 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2977 4144 เด็กชาย ประกฤษฏ ์ สขุคง 12 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2978 4145 เด็กหญงิ ปรารถนา  โยธี 2 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2979 4146 เด็กชาย ปรนิทร ์ โยธี 1 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๖๑ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

2980 4147 เด็กหญงิ ยนิด ี ยอดยิง่ 10 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2981 4148 เด็กหญงิ รพพีรรณ  สขุเผอืก 9 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2982 4149 เด็กชาย ศวิกร  ยลสภุาพ 9 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2983 4150 เด็กหญงิ สายฝน  อนิทพัฒน์ 10 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2984 4151 เด็กหญงิ สธุดิา  จันทรง์าม 8 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2985 4152 เด็กชาย สวุจัิกษณ์  สมีะโน 6 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2986 4153 เด็กชาย อนุชติ  จันทรน์าค 7 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2987 4154 เด็กหญงิ อรกมล  มหรัิญ 3 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2988 4155 เด็กหญงิ อรกมล  ข าศรี 4 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2989 4156 เด็กชาย อรรณพ  พกุแกว้ 3 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2990 4157 เด็กชาย อดุมศักดิ ์ มลูศรี 9 ## โรงเรยีนวัดบา้นพราน ศรพีราน แสวงหา บา้นพราน ศรพีราน แสวงหา

2991 4160 เด็กชาย เกรยีงไกร เกรกิชยั 9 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2992 4161 เด็กชาย จตพุร พลที 7 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2993 4162 เด็กหญงิ จรัิฐติกิาล จงเจรญิ 6 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2994 4163 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สอนแกว้ 10 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2995 4164 เด็กชาย ณัฐวฒุิ โสธา 2 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2996 4165 เด็กหญงิ เบญจมาศ ไปลส่วุรรณ 8 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2997 4166 เด็กหญงิ ประกายทพิ ชืน่อารมณ์ 12 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2998 4167 เด็กหญงิ ปารชิาติ อยูน่าน 3 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

2999 4168 เด็กชาย ราเชนทร์ แตงทับ 3 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

3000 4170 เด็กหญงิ สายฝน มทีองค า 4 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

3001 4172 เด็กหญงิ สภัุสสร โพธิเ์จรญิ 3 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

3002 4173 เด็กชาย อภสิทิธิ์ สขุทวี 7 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

3003 4174 เด็กหญงิ อรปรยีา ทองขาว 10 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

3004 4175 เด็กชาย อ าพล พลที 10 ## โรงเรยีนบา้นดอนกรา่งฯ บา้นพราน แสวงหา พัฒนา บา้นพราน แสวงหา

3005 4176 เด็กหญงิ กรรณกิาร์ บัวสวา่ง 7 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3006 4177 นาง จ าเนียร หาญเชงิชยั 6 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3007 4178 เด็กชาย เจษฏาพร ชวูงษ์ 3 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3008 4179 เด็กชาย ฉัตรชยั บญุส าลี 9 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3009 4180 เด็กหญงิ ฐติาภรณ์ เทีย่งแท ้ 10 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3010 4181 เด็กหญงิ ณัฐสภุา ช านาญผล 6 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3011 4182 เด็กชาย ไตรทศ ชาวบา้นกร่าง8 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3012 4183 เด็กชาย ไตรเทพ ชาวบา้นกร่าง8 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3013 4184 เด็กชาย ทววีฒัน์ จานศลิา 6 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3014 4186 เด็กหญงิ เนตรนภา ขอ้งมว่ง 7 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3015 4187 เด็กหญงิ ประวรรณรัตน์ชุม่ชวย 5 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3016 4188 เด็กชาย ปรญิญา กาวสกดิ 5 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3017 4189 เด็กหญงิ ปาจารยี์ ทรัพยน์อ้ย 1 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3018 4190 เด็กหญงิ พรทพิย์ หอมบบุผา 11 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3019 4191 เด็กหญงิ พชิญาภา เผอืกรักษา 5 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3020 4192 เด็กหญงิ แพรวนภา เทีย่งดี 8 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3021 4193 เด็กชาย ภานุเดช บญุเปีย 7 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3022 4194 เด็กชาย ภานุเดช ศรสีวุรรณ์ 10 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3023 4195 เด็กชาย ภชูติ ฉัตรเทีย่ง 5 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3024 4196 เด็กชาย ราเมศวร์ วารรัีกษ์ 7 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3025 4197 นางสาว รุง่สริ ิ เพชรัตน์ 4 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3026 4198 เด็กชาย วรวชิ แพร่หลาย 9 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3027 4199 เด็กหญงิ วรศิรา ชา่งประดษิฐ1์ ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3028 4201 เด็กชาย วนัชาติ พึง่พพัิฒน์ 7 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา
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3029 4202 เด็กชาย วฒุชิยั สโีสด 4 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3030 4203 เด็กชาย ศลิา รัตนนกิลุ 8 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3031 4204 เด็กชาย สรุศักดิ์ ค าแกว้ 9 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3032 4205 เด็กชาย สรุศักดิ์ ทองอนิทร์ 6 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3033 4206 เด็กชาย โสภณัฐ สจี าปา 7 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3034 4207 นางสาว หทัยทพิย์ พศิวง 3 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3035 4209 เด็กชาย อาทติย์ มะกรูดอนิทร2์ ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3036 4211 เด็กชาย อดุมศลิป์ แกว้ภักดี 5 ## โรงเรยีนวดัวงัน ้าเย็น วังน ้าเย็น แสวงหา วังน ้าเย็น บา้นพราน แสวงหา

3037 4213 นาย ประเสรฐิ มากระดี 4 ##ริว้หวา้วทิยาคมบา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3038 4214 นาง รัชฎา ทัศกลุณี 4 ##ริว้หวา้วทิยาคมบา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3039 4215 เด็กหญงิกัญญารัตนรั์กดี 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3040 4216 เด็กหญงิกัตตกมล วจิติรศักดิ์ 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3041 4217 เด็กหญงิกติตกิาญ สอนอิม่ 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3042 4218 เด็กชายเขตโสภณพทุธเดช 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3043 4219 เด็กชายเขมนิทร์ อนิไข่ 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3044 4220 เด็กชายเจษฎา แสงนลิ 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3045 4221 เด็กชายชนาธปิ เอกเจรญิ 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3046 4222 เด็กหญงิชลธชิา แมน้พยัคฆ์ 10 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3047 4223 เด็กชายชลนที บญุอร่าม 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3048 4224 เด็กชายชณิวตุร โพธิศ์รนีาค 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3049 4225 เด็กหญงิญานศิา มว่งอ าพล 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3050 4226 เด็กชายณัฐชนนท์ ตันเจรญิ 11 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3051 4228 เด็กหญงิณัฐฏกิาน ธนีเพยีร 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3052 4229 เด็กหญงิณัฐณชิา เฮงอาภรณ์ 1 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3053 4231 เด็กหญงิณชิากร แสงนลิ 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3054 4233 เด็กหญงิธนพร สขุมนต์ 3 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3055 4234 เด็กชายธนพัฒน์ เทศทอง 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3056 4235 เด็กชายธเนศ เมฆพันธ์ 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3057 4236 เด็กชายนพนนท์ เขยีวโชติ 7 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3058 4237 เด็กชายนันทพัทธ์ วงษ์นรนิทร์ 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3059 4238 เด็กชายนติภิมู ิ แสงพุม่พงษ์8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3060 4239 เด็กหญงิปารฉัิตร ประพันธพั์ฒน์5 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3061 4240 เด็กชายพรเทพ พันธง์าม 9 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3062 4241 เด็กหญงิพรรณภิา เทพนมิติร 2 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3063 4242 เด็กหญงิรัตตกิาล แยม้ค า 5 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3064 4243 เด็กชายวนัชยั เข็มเล็ก 4 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3065 4245 เด็กหญงิสธุาทพิย์ วรรณสมบัตศิริ ิ8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3066 4246 เด็กชายอตชิาต ดจีรงิ 8 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3067 4247 เด็กชายอตชิาติ สมมนัส 12 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3068 4248 เด็กชายอัษฎางค์ เรอืงฤทธิ์ 6 ##โรงเรยีนชมุชนวดัริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา ริว้หวา้บา้นพรานแสวงหา

3069 4249 เด็กหญงิ จฑุาฬัสส์ เกษรพันธ์ 4 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3070 4250 เด็กชาย ณัฐกติติ์ สถาปนะวฒันะ 9 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3071 4251 เด็กชาย ณัฐวฒุิ แซเ่ฮง้ 7 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3072 4252 เด็กชาย ธรรมศาสตร์ สระวงัแกว้ 6 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3073 4253 เด็กหญงิ ปัตตมิา เผือ่นทอง 11 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3074 4254 เด็กชาย มอส มนีบ ารุง 7 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3075 4255 เด็กหญงิ รัตตกิาล ทองประชมุ 8 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3076 4256 เด็กหญงิ วรรณกร ถาดทอง 3 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา

3077 4257 เด็กหญงิ อรจริา จ่ันส าอางค์ 6 ## โรงเรยีนวัดจันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา จันทรม์ณี วังน ้าเย็น แสวงหา
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3078 4258 เด็กหญงิแกว้ตา สขุสมพงษ์ 11 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3079 4259 เด็กชายชาตกิลา้ ทองพันชั่ง 4 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3080 4260 เด็กชายฐาปนา ขอพึง่ 7 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3081 4261 เด็กหญงิณัฐนันท์ อูส่วุรรณ 2 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3082 4262 เด็กหญงิประภัสสร แพทยป์ระสาท11 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3083 4263 เด็กหญงิปรญิา เซง็แซ่ 11 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3084 4264 เด็กหญงิเยาวพร สนธเิสรมิ 8 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3085 4265 เด็กชายวณฐกร มเีพชร 1 ##โรงเรยีนวดัหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3086 4267 เด็กหญงิณัฐมล บัวรักสาย 5 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3087 4268 เด็กชายธนพจน์ โพธิท์องค า 2 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3088 4269 เด็กหญงิธนภรณ์ เฉยชอบ 8 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3089 4270 เด็กชายปลืม้ ศรสีวสัดิ์ 12 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3090 4271 เด็กชายพพัิฒน์พงษ์คัมภรี์ 8 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3091 4272 เด็กชายเพทาย พงศศ์รี 2 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3092 4273 เด็กชายรพพัีฒน์ พึง่พพัิฒน์ 4 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3093 4274 เด็กชายวลัชนะ กลิน่ชะเอม 11 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3094 4277 เด็กชายสจุนิต์ ข าเขยีว 2 ##โรงเรยีนวดัรางฉนวนวงัน ้าเย็นแสวงหาหมืน่เกลาวงัน ้าเย็นแสวงหา

3095 4278 เด็กหญงิกัลยารัตน์ บ ารุงผล 5 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3096 4279 เด็กหญงิฉันทส์นิี ทรงวเิชยีร 4 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3097 4280 เด็กหญงิชนมน์ภิา เกษแกว้ 8 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3098 4281 เด็กหญงิฑติฐติา รุนลอย 5 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3099 4282 เด็กชายณฐกร บญุกอง 6 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3100 4283 เด็กชายณัฐพงศ์ ทองเครอื 4 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3101 4284 เด็กชายบงกชกร มั่นเมอืง 6 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3102 4285 เด็กหญงิบษุยา ทองประสม 5 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3103 4286 เด็กหญงิพชิญาพร มั่นหาญ 12 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3104 4287 เด็กชายพรีะภัทร สขุส าราญ 12 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3105 4288 เด็กชายภัทรดนัย ธนูศร 12 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3106 4289 เด็กหญงิภัทราวดี มภัีกดี 7 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3107 4290 เด็กชายภานุสรณ์ ถนอมทรัพย์8 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3108 4291 เด็กชายรวภิาส ดอกรัก 10 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3109 4292 เด็กชายวภิพ ค าโต 3 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3110 4293 เด็กชายสหชยั โพธิเ์งนิ 11 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3111 4294 เด็กหญงิสกุัญญา คงเฉลมิ 9 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3112 4295 เด็กหญงิสกุานดา แตง่งม่ 11 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3113 4296 เด็กหญงิสภุณติา เมฆเคลือ่น 9 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3114 4297 เด็กหญงิสภัุสสร รุนลอย 9 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3115 4298 เด็กชายสรุวชิ ถนอมทรัพย์8 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3116 4299 เด็กหญงิอธติยิา ยังประดษิฐ 2 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3117 4300 เด็กหญงิอัจฉรา ทองประดษิฐ7 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3118 4301 เด็กชายอเุทน นลิดี 11 ##โรงเรยีนวดัหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหาหนองยางวงัน ้าเย็นแสวงหา

3119 4302 เด็กชายกฤษณะ สทุนท์ 9 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3120 4303 เด็กชายคณศิร์ มณีนพรัตน์ 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3121 4304 เด็กชายนาวนิ ออ่นเกษม 8 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3122 4305 เด็กหญงิเบญจรัตน์ พกิลุทอง 11 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3123 4306 เด็กหญงิประกายวรรณพลูสวสัดิ์ 8 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3124 4307 เด็กหญงิพมิผกา ทับสนิ 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3125 4308 เด็กชายภัทราวธุ เนียมเย็น 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา

3126 4309 เด็กชายมณฑล สกลุณี 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองเสอืสบีวัทองแสวงหา เรไร สบีวัทองแสวงหา
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3127 4310 เด็กชายเกรีตศิักดิ์ แสงคง 12 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3128 4311 เด็กหญงิจันทรเ์พ็ญหลอ่สวุรรณ 2 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3129 4312 นางสาวชญานสิ แจม่กระจา่ง9 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3130 4313 เด็กหญงิชตุกิาญจนส์ขุมล 9 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3131 4315 เด็กชายณัฐนนท์ ประมลูศรี 9 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3132 4316 เด็กชายณัฐวฒุิ ศริบิญุคณุ 4 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3133 4317 เด็กชายเดน่ดนัย ชะโยปัญ 12 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3134 4318 เด็กหญงิตรทีพิย์ คงมัน 1 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3135 4319 เด็กชายธวชัชยั ทองเอม 3 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3136 4321 เด็กหญงินราพัฒน์ สงิหส์งา่ 8 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3137 4322 เด็กหญงินัฏฐนชิา เลีย้งรักษา 5 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3138 4323 เด็กหญงินันทน์ภัส แซว่อ่ง 4 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3139 4324 เด็กหญงินุชนาฏ โคกออ่น 8 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3140 4325 เด็กหญงิพรพรหม วรยศ 3 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3141 4326 เด็กหญงิพรวดี เจรญิผล 9 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3142 4327 เด็กชายพฤหสั มว่งแกว้ 9 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3143 4328 นาย พสิทุธิ์ ภริมยธ์รรม 11 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3144 4329 เด็กชายรัฐชการ คุม้แจง้ 3 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3145 4330 เด็กหญงิวลิาวลัย์ กันธยิะ 9 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3146 4331 เด็กชายวฒุชิยั นาคสรอ้ย 6 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3147 4332 เด็กหญงิสารษิา วงษ์ทองดี 3 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3148 4334 เด็กชายสทุธพิงษ์ โพธิก์ัน 5 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3149 4335 เด็กหญงิสธุสิา ชมภนุูช 12 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3150 4336 เด็กหญงิสพุชิญา จ่ันทอง 12 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3151 4337 เด็กชายเสกข์ โคกสนีอก 11 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3152 4338 เด็กชายอตนัินท์ ชืน่กลิน่ 11 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3153 4339 เด็กหญงิออยอมุา ดวลใหญ่ 3 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3154 4340 เด็กหญงิอัจฉรา นูมหนัตื 12 ##โรงเรยีนวดัสบีวัทองสบีวัทองแสวงหาสบีวัทองแสวงหาแสวงหา

3155 4341 เด็กหญงิเกศศรินิทรส์ าอางค์ 1 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3156 4342 เด็กหญงิเจนจริา ภูว่จิติร 5 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3157 4343 เด็กหญงิทฆิมัพร วงษ์ค ามี 10 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3158 4344 เด็กชายประกติ บญุตวุงษ์ 6 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3159 4345 เด็กชายภาณุวฒัน์ นิม่นวล 5 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3160 4346 เด็กชายศวิกร ไมแ้กว้ 8 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3161 4347 เด็กหญงิสริวิรรณ มคี า 5 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3162 4348 เด็กชายอจลวทิย์ บญุสวา่ง 4 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3163 4349 เด็กชายอาคม จันทรง์าม 10 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3164 4350 เด็กหญงิอารยา ฤกษ์ฉวี 11 ##โรงเรยีนวดัรัตนารามจ าลองแสวงหารัตนารามจ าลองแสวงหา

3165 4352 เด็กหญงิขวญัจริา พทุธรักษา 5 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3166 4353 เด็กชายจักรพรรดิ เพ็ชรประสม12 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3167 4354 เด็กหญงิจติตวรรณ เจยีมตระกลู1 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3168 4355 เด็กหญงิณภัทรธดิาทองระยา้ 10 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3169 4356 เด็กชายณัฐพนธ์ บัวอาจ 3 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3170 4357 เด็กชายธนากร ออ่นส าอางค4์ ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3171 4359 เด็กหญงิปณุยนุช เหมอืนพันธ์ 6 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3172 4360 เด็กหญงิวรฤทัย รักใคร่ 12 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3173 4361 เด็กหญงิวราภรณ์ ยพุายนิ 12 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3174 4362 เด็กหญงิวรีศิา พลูผล 4 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา

3175 4364 เด็กหญงิอาภาพร พรมทรัพย์ 10 ##โรงเรยีนวดัหวัสะแกตกจ าลองแสวงหาหวัสะแกตกจ าลองแสวงหา
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3176 4365 เด็กชายกอ้งฟ้า หวานสนทิ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3177 4366 เด็กชายกติตพิร โกมลจันทร์ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3178 4367 เด็กหญงิจันทรท์ริา ฝากฝัง 8 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3179 4369 เด็กชายณัทวฒุิ ออ่นสวุรรณ์ 1 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3180 4370 เด็กหญงิทรงพร กลิน่แค 1 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3181 4371 เด็กชายเทวานันท์ เหมอืนนรุธ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3182 4372 เด็กชายธนพล นุสติ 4 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3183 4373 เด็กชายธนพัฒน์ นลิเลศิ 8 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3184 4374 เด็กชายธนากร จนีเจอื 7 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3185 4375 เด็กชายธรีภัทร สคุันธา 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3186 4376 เด็กชายนนทวชั เดชผรดิ 8 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3187 4377 เด็กชายนภสร ทองบญุธรรม8 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3188 4378 เด็กชายนติกิร ไหมทอง 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3189 4379 เด็กชายบรรเจดิ บญุเดน่ 11 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3190 4380 เด็กหญงิบี ชืน่อรุา 5 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3191 4381 เด็กหญงิบญุจริา ชืน่อรุา 11 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3192 4382 เด็กหญงิปภัสรา ทรัพยศ์ริ ิ 4 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3193 4383 เด็กชายปรญิญา เจยีมโคกสงู9 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3194 4384 เด็กชายปิยะ เชือ้ทอง 10 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3195 4385 เด็กชายพลรัตน์ เครอืวงษา 4 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3196 4386 เด็กหญงิพัชชา ทับทมิ 9 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3197 4387 เด็กหญงิเมธยิาพรณ์เขยีววลิัย 5 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3198 4388 เด็กชายวชัระ ภูร่ะหงษ์ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3199 4389 เด็กชายวนัเฉลมิ บญุเดน่ 11 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3200 4390 เด็กชายศลายทุธ ฉมิอ าพัน 4 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3201 4391 เด็กชายสทุธชิยั เบาขนุทด 7 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3202 4392 เด็กหญงิสนุสิา คลา้ยหะนา11 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3203 4393 เด็กหญงิสพัุตรา สมบญุ 9 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3204 4394 เด็กชายอดศิร ใจหนักแน่น 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3205 4395 เด็กชายอภเิชษฐ์ ชมชาติ 4 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3206 4396 เด็กชายอภวิฒัน์ แขสนัเทยีะ11 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3207 4397 เด็กชายอภสิทิธิ์ ประดษิฐศ์ลิ 3 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3208 4398 เด็กชายอมรเทพ หวลอาวรณ์ 7 ##โรงเรยีนวดับา้นแกศรพีรานแสวงหาบา้นแกศรพีรานแสวงหา

3209 4399 เด็กหญงิกมลชนก ทองดมีศีรี 7 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3210 4400 เด็กชายกติวิฒุิ คนพทัิกษ์ 10 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3211 4401 เด็กหญงิเกวลนิ ชมบญุ 9 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3212 4402 เด็กชายฐาปกรณ์ ชวูงษ์ 2 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3213 4403 เด็กหญงิณัฐฐนัินท์ ทองสทุธิ์ 12 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3214 4404 เด็กชายทัศนะ สขุไตรรัตน์ 11 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3215 4405 เด็กหญงินรสิา ปลกูงาม 11 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3216 4407 เด็กชายประดพัิทธ์ตระกลูเจรญิ10 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3217 4408 เด็กชายรพภัีทร บัวรอด 5 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3218 4409 เด็กหญงิวรวลัญช์ ศรสีะอาด 3 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3219 4410 เด็กหญงิวาสนา กลิน่กหุลาบ6 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3220 4412 เด็กหญงิสวนีย์ พวงแยม้ 11 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3221 4414 เด็กหญงิสภัุทรา เอีย่มพัน 6 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3222 4415 เด็กหญงิสภุาวมิล ผมไผ 7 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3223 4416 เด็กชายอานนท์ ปิยาโยค 2 ##โรงเรยีนประสทิธวิทิยาหว้ยไผ่แสวงหาเขาบวชหว้ยไผ่แสวงหา

3224 4441เด็กชายชนาธปิ แซไ่หล 7 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้
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3225 4443เด็กชายธรีพงษ์ ชอ่ล าใย 12 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3226 4444เด็กชายนพดล ประดษิฐจ์อน4 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3227 4445เด็กชายนันทธ์วฒันบ์ญุเมอืง 1 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3228 4446เด็กหญงิพรศริิ สรอ้ยทรัพย์ 8 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3229 4447เด็กชายวรัิตน์ มเีพ็ชร 3 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3230 4448เด็กชายวรกานต์ กมุภัณฑ์ 10 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3231 4449เด็กชายวรนันท์ ราชา 2 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3232 4451เด็กชายวธิวฒัน์ นอ้ยศริิ 6 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3233 4452เด็กชายศภุกติติ์ พรหมมิ 3 ##โรงเรยีนอนุบาลบา้นล าสนุ่นสามโก ้ สามโกเ้กษทองสามโก ้ สามโก ้

3234 4457 เด็กหญงิ จรินันท์ วงษ์จันนา 9 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3235 4458 เด็กหญงิ จริาพร ศรแกว้ดารา 3 2548 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3236 4459 เด็กชาย ชยธร บัวคลี่ 11 2546 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3237 4460 เด็กหญงิ ชนาภา หมไีพรพฤกษ์6 2545 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3238 4464 เด็กหญงิ ณัฐธริกิา ขันลา 12 2546 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3239 4465 เด็กหญงิ ณัฏฐธดิา เสอืครองทรัพย์5 2546 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3240 4469 เด็กหญงิ นวพร สวุรรณพรม 5 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3241 4470 เด็กหญงิ น ้าฝน พวงบบุผา 10 2545 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3242 4471 เด็กหญงิ ประกายดาว เมฆแสน 3 2548 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3243 4472 เด็กหญงิ ประกายเดอืน  เมฆแสน 3 2548 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3244 4475 เด็กหญงิ ปารชิาต ิ สทุนต์ 1 2548 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3245 4476 เด็กหญงิ พรศริ ิ คงฉวี 12 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3246 4477 เด็กหญงิ พลอยชมพ ูเกตปุระทมุ 6 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3247 4478 เด็กหญงิ ภาวณีิ สรุวิงคช์มภู 8 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3248 4479 เด็กหญงิ มลวรรณ   เสาเวยีง 2 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3249 4481 เด็กหญงิ สติางค ์ ธนะเพิม่ 9 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3250 4482 เด็กหญงิ สภัุทรธา  จอมพงษ์รืน่11 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3251 4483 เด็กชาย อดเิทพ สงผัด 6 2545 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3252 4484 เด็กชาย อนัทชา หอมแสง 10 2546 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3253 4485 เด็กหญงิ อาภัสระ บบุผาศรี 1 2547 โรงเรยีนวดัสามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้ สามโก ้

3254 4487เด็กหญงิกัญญารัตนปั์้นงาม 9 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3255 4488เด็กชายกฤษณพงศง์ามประเสรฐิ9 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3256 4489เด็กหญงิกลุตมิา สนแสบ 2 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3257 4490เด็กหญงิจฑุามาศ ปั้นงาม 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3258 4491เด็กชายชนะชล จาบจวบสนิ11 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3259 4492เด็กชายชนนิ   นาครุง่เรอืง 10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3260 4495เด็กหญงิชลธชิา   หวานฉ ่า 1 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3261 4496เด็กชายชริวทิย ์  ขอพึง่ 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3262 4497เด็กหญงิณัชชา มัดยโูกบ๊ 1 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3263 4498เด็กชายณัฐพงศ ์  สทุนต์ 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3264 4501เด็กชายณัฐวฒุิ สงิหฬ 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3265 4502เด็กชายณัฐวฒุิ ประคองเก็บ10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3266 4503เด็กหญงิณชิากร  ประเสรฐิแกว้2 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3267 4504เด็กหญงิดวงแกว้ แกว้ศรงีาม 3 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3268 4505เด็กชายทรงพล เกษรสขุ 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3269 4507เด็กชายธนพนธ์ พกิลุขาว 2 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3270 4508เด็กชายธนากร คลา้ยพันธ์ 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3271 4509เด็กชายธนากร อิม่สวสัดิ์ 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3272 4510เด็กหญงิธารทพิย์ แสงประไพ 10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3273 4511เด็กชายธติ ิ แกว้โชตนิรัินดร์4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๖๗ / ๗๐



ศ. ๘

เลขท่ี ค ำน ำ เกิด สังกัดองค์กร (วดั / โรงเรยีน / บรษิัท / ฯลฯ) สังกัดวัด
ท่ี สอบ หนำ้ชือ่ ชือ่ นำมสกุล เดือน พ.ศ. ชือ่องค์กร ต ำบล อ ำเภอ ชือ่วัด ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ

3274 4513เด็กชายธรีภัทร ์  สมาธมิงคล10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3275 4515เด็กหญงินัฐธดิา สอาดรักษา 8 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3276 4516เด็กหญงินันธดิา  ภูเ่จรญิ 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3277 4517เด็กชายนกิร ไชยโย 12 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3278 4518เด็กหญงิพาวนิี จันทรน่์วม 12 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3279 4519เด็กหญงิพชิชาพัชรสทิธิน์อ้ย 8 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3280 4520เด็กชายพรีณัฐ แกว้เรอืง 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3281 4521เด็กชายพทุธพร คงรักษ์ 3 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3282 4523เด็กชายภัทรกร บญุธพัินธ์ 8 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3283 4524เด็กชายภัทรพล บญุลอืพันธ์ 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3284 4525เด็กชายภานุวฒัน์ มะกรูดอนิทร6์ ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3285 4526เด็กชายภรูพัิต   เปรมสวสัดิ์ 10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3286 4527เด็กหญงิมะลษิา ระวงัไพร 10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3287 4528นางสาวยภุาพร โสภากุ 1 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3288 4529 นาง ล าใย บตุรน ้าเพ็ชร4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3289 4530เด็กชายวรวชัร สายะประดษิฐานนท์11 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3290 4531เด็กชายวรวทิย์ หวานล ้า 10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3291 4532เด็กหญงิวราภรณ์ ไชยโย 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3292 4533 นาง วาสนา สหีามาตย์ 7 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3293 4534เด็กชายวษิณุ นาครุง่เรอืง 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3294 4535เด็กชายวศิวะ   เมฆพยัพ 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3295 4536เด็กหญงิศวินา จันทร 10 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3296 4537เด็กชายศภุกจิ พรายงาม 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3297 4538 นาย สวสัดิ์ มาเยอะ 8 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3298 4539เด็กชายสทิธพิงษ์ สงิหฬ 7 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3299 4540นางสาวสรินิารถ แกว้ภักดี 6 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3300 4541เด็กหญงิสจุติรา บตุรศรี 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3301 4542 นาย สเุมธ พลหงษ์ 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3302 4543เด็กชายสรุวศิ   หนูอิม่ 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3303 4544นางสาวสรอ้ยหทัยสระบัวทอง 9 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3304 4545เด็กชายอธวิฒัน์   สทิธิน์อ้ย 4 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3305 4546เด็กชายอนุชา เกตแุกว้ 7 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3306 4547เด็กชายอโณทัย แจม่อ าพร 11 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3307 4548เด็กหญงิอนิทริา มาศริิ 5 ##โรงเรยีนบา้นหนองถ ้ามงคลธรรมนมิติสามโก ้ หวัทุง่มงคลธรรมนมิติสามโก ้

3308 4549เด็กหญงิกรนัท ค าสภุาพ 3 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3309 4551เด็กชายกันตทัิต ิ ทรัพยน์อ้ย 7 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3310 4552เด็กหญงิกติตกิานต ์ พทุธเิดช 4 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3311 4553เด็กหญงิชลดิา ผลเจรญิ 1 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3312 4555เด็กหญงิณชิากร  เอีย่มมาก 12 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3313 4556เด็กหญงิธัญภัค ค านวณสกณีุ6 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3314 4557เด็กหญงิเนตรนภา ส าราญสขุ 9 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3315 4559เด็กหญงิบณุยาพร  บญุประคม 8 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3316 4560เด็กหญงิปภัสรา  ชอ่ล าใย 8 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3317 4561เด็กหญงิประดับพร ทองนวล 9 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3318 4563เด็กหญงิพัชมณฑ ์ สาคร 4 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3319 4564เด็กหญงิภวษิยพ์ร  ศรวีงษ์ 9 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3320 4566เด็กหญงิภรีภัทร์ โพธิง์าม 5 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3321 4567เด็กชายภวูเนตร มากพงษ์ 5 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3322 4568เด็กชายภวูสษิฏ์ สงิหโ์ต 9 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๖๘ / ๗๐
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3323 4570เด็กชายเมธวชัร์ สายประดษิฐานนท์11 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3324 4571เด็กชายยทุธนา นิม่เป็นสขุ 8 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3325 4572เด็กหญงิวรัญญา วงษ์สวุรรณ 6 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3326 4578เด็กหญงิสรัลรัตน์ สธุาราม 2 ##โรงเรยีนวดัมงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3327 4585เด็กหญงิธัญวรัตน์ วงษ์รอต 8 ##โรงเรยีนวดัโบสถ(์ราษฎรรั์งสฤษฏ)์โพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3328 4586เด็กชายพรไพศล  รุง่เรอืงศรี 3 ##โรงเรยีนวดัโบสถ(์ราษฎรรั์งสฤษฏ)์โพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3329 4589เด็กหญงิภานุชนารถมลูนะ 12 ##โรงเรยีนวดัโบสถ(์ราษฎรรั์งสฤษฏ)์โพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3330 4595เด็กหญงิอรวรรณ  ส าโรงทอง 7 ##โรงเรยีนวดัโบสถ(์ราษฎรรั์งสฤษฏ)์โพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้มงคลธรรมนมิติมงคลธรรมนมิติสามโก ้

3331 4607เด็กชายสทิธชิยั แยม้พราย 6 ##โรงเรยีนวดัหนองกร่างราษฎรพัฒนาสามโกห้นองกร่างราษฎรพัฒนาสามโก ้

3332 4610เด็กหญงิอรสิรา ขา่ยกระโทก9 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3333 4611เด็กชายธนวฒัน์ แสงค าจันทร9์ ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3334 4615เด็กชายอภชิาต ทองสขุ 8 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3335 4616เด็กชายฐานันดร นามพายับ 1 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3336 4617เด็กชายธนกร วงษ์รอต 9 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3337 4618เด็กชายสมเกยีรติ แซห่วา้ 10 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3338 4620เด็กชายนรากรณ์ นิม่หงษ์ชยั 2 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3339 4621เด็กหญงิจริาพรรณ เพาะปลกู 1 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3340 4622เด็กหญงินพรัตน์ สงิหช์ านาญ7 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3341 4623เด็กหญงิชนติา เพชรสนุทร 8 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3342 4624เด็กชายพฒุพิงศ์ สมัฤทธิด์ ี 10 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3343 4625เด็กหญงิรัตนาภรณ์แกว้ภักดี 10 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3344 4626เด็กหญงิอลสิา ไชยสวสัดิ์ 8 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3345 4628เด็กชายนภัสกร แซห่วา้ 5 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3346 4629เด็กชายอทัุย ตอ่กจิพนาไพร6 ##โรงเรยีนวดัสามขาวอบทม สามโก ส้ามขาว อบทม สามโ้ก

3347 4630เด็กหญงิกวนิทพิย ์ นิม่สนอง 12 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3348 4631เด็กหญงิจันทรเ์กษมบญุประเสรฐิ6 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3349 4632เด็กหญงิจันทมิา เพ็ชรง์าม 10 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3350 4633เด็กชายจริเทพ เทพการ 4 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3351 4634เด็กชายฉัตรชยั ศรวีเิชยีร 9 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3352 4636เด็กหญงิชนาพร สกณีุ 5 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3353 4637เด็กชายทวชียั สกณีุ 12 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3354 4638เด็กชายธนวฒัน์ สแีตงสกุ 6 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3355 4639เด็กหญงินรรัีตน์ สขุเผอืก 1 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3356 4640เด็กหญงิพมิพล์ภัศ ผลคณุ 5 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3357 4641เด็กหญงิพรลดา สกุใส 3 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3358 4642เด็กชายภรีพัฒน์ เปลือ้งปลดิ12 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3359 4643เด็กหญงิวลัยลักษณ์มเีพ็ชร 8 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3360 4644เด็กหญงิวารนิทร์ พรอ้มเพรยีง7 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3361 4645เด็กหญงิสารรัีตน์ เนตรอทิร์ 1 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3362 4646เด็กหญงิสนวรรษ พทัิกษ์วงษ์ 7 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3363 4647เด็กชายสหรัฐ แซห้ลี้ 1 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3364 4649เด็กหญงิอัมพวรรณครุฒฉ ่า 9 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3365 4650เด็กหญงิอชิริญิา ออ่นสวุรรณ์ 8 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3366 4651เด็กชายอัมรนิทร์ วงัหนิ 4 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3367 4652เด็กหญงิอรสิา เมฆฉาย 9 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3368 4653เด็กหญงิแอน สทุนต์ 1 ##โรงเรยีนบา้นดอนตาวงอบทม สามโก ้วงษ์สวุรรณอบทม สามโก ้

3369 4654เด็กชายกฤษดา ออ่นทวี 7 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3370 4655เด็กหญงิกมลวรรณ คลา้ยมณี 5 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3371 4657เด็กชายธนธรณ์ สายอาทติย1์0 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

ธรรมศึกษำชัน้.......  คณะจังหวัด...................................   แผ่นท่ี ๖๙ / ๗๐
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3372 4658เด็กชายธนพล บญุประจวบ 5 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3373 4659เด็กหญงินจิจรยี์ คลา้ยพนิจิ 10 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3374 4660เด็กหญงินภัสสร มาลัยวงษ์ 1 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3375 4661เด็กหญงินันทการ เขตขาม 3 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3376 4662เด็กหญงิเบญจมาศดอกบัว 12 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3377 4663เด็กชายประสทิธิ์ ระโหฐาน 5 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3378 4664เด็กหญงิพรพรรณ งามละมัย 9 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3379 4665เด็กหญงิยพุารัตน์ ปั้นงาม 12 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3380 4666เด็กชายยงยทุธ ศรวีเิชยีร 7 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3381 4667เด็กชายรตกิร สขุศรี 7 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3382 4668เด็กหญงิรัตกิาร ปั้นงาม 8 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3383 4670เด็กชายรัชตะ พบิลูยผ์ล 4 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3384 4672เด็กชายวชัระ คงชนะ 1 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3385 4673เด็กชายวฒันา ศรวีเิชยีร 7 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3386 4674เด็กชายเวทกา กลิน่เกษร 7 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3387 4675เด็กหญงิวภิารัตน์ จ าเมอืง 2 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3388 4677เด็กหญงิวไิลรัตน์ พันธเุณร 12 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3389 4678เด็กชายศดายทุธ โพธิปั์ญญา 9 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3390 4679เด็กหญงิสวุจันี มาลาวงษ์ 3 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3391 4680เด็กหญงิสพุชิชา เย็นทรวง 10 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3392 4683เด็กหญงิหทัยชนก คงคา 4 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3393 4684เด็กชายอาคม หอมละออ 2 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

3394 4685เด็กหญงิอณชิา พอ่ทา้ว 7 ##โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโกท้า่ชมุนุมโพธิม์ว่งพันธ์สามโก ้

รบัรองตำมนี้

ลงนำม…………………………………………………..ต ำแหนง่………………………………..
วันท่ี………   เดือน......................   พ.ศ. .....................
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