
 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันโท หอง ๑ ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๒๒ คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

1 ประถม ป.๖ เด็กชายคณินณัฐ     แชมชะเอม โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

2 ประถม ป.๖ เด็กชายเจตดลิก      เดชกุล โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

3 ประถม ป.๖ เด็กหญิงโสภดิา       ตาทอง โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

4 ประถม ป.๖ เด็กชายอิทธิพัทธ     ช่ืนเช่ียวยนต โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

5 ประถม ป.๕ เด็กชายเกียรติศักดิ ์  โสภากุ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

6 ประถม ป.๕ เด็กหญิงณัฐชา        ไชยปญญา โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

7 ประถม ป.๕ เด็กหญิงธนาภา       จริงด ี โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

8 ประถม ป.๕ เด็กหญิงธัญชนก      อินทรานุรักษ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

9 ประถม ป.๕ เด็กหญิงธัญชนิดา    อินทรานุรักษ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

10 ประถม ป.๕ เด็กหญิงธัญญรัตน   เท่ียงธรรม โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

11 ประถม ป.๕ เด็กหญิงนิชาภัทร    ดิสเอม็ โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

12 ประถม ป.๕ เด็กหญิงนุชนารถ    ทับมุกข โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

13 ประถม ป.๕ เด็กหญิงปทิตตา      สงิหงาม โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

14 ประถม ป.๕ เด็กหญิงปยะภรณ    สินอนันต โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

15 ประถม ป.๕ เด็กหญิงพรนภา      เขียวสด โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

16 ประถม ป.๕ เด็กชายพีรดนย       พริกสระนอย โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

17 ประถม ป.๕ เด็กชายรังสิมันตุ      ตาชุมภ ู โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

18 ประถม ป.๕ เด็กหญิงวรัญญา      เจริญไว โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

19 ประถม ป.๕ เด็กชายวีรภัทร        แสงบุญม ี โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 



20 ประถม ป.๕ เด็กหญิงษมาวรรณ   ไกรรอด โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

21 ประถม ป.๕ เด็กหญิงอริสา         คนตรง โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

22 ประถม ป.๕ เด็กหญิงอังสมุา       จันทรหอม  โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันโท หอง ๑ ระดับมธัยมศึกษา  จํานวน  33 คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

๑ มัธยม ม.๖ นางสาวนันทนภัส      ปานถม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

2 มัธยม ม.๕ นางสาวศศิธร           พานทอง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

3 มัธยม ม.๕ นางสาวขวัญชนก      อินตะมะ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

4 มัธยม ม.๕ นางสาวศิรพรรณ      เพ็ชรคง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

5 มัธยม ม.๕ นางสาววริศรา         นวลตา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

6 มัธยม ม.๕ นางสาววรกมล        เอี่ยมสําอางค โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

7 มัธยม ม.๕ นางสาวนันทชา       กลั่นประเสริฐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

8 มัธยม ม.๕ นางสาวฐิติพร         ฐิติกาล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

9 มัธยม ม.๕ นางสาวพอฤทัย       อุนแกว โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

10 มัธยม ม.๕ นางสาวปูริดา         ถีสูงเนิน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

๑๑ มัธยม ม.๕ นางสาวอริสรา        บุญมานํา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

12 มัธยม ม.๕ นางสาวนัทยา         ทัพมงคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

13 มัธยม ม.๕ นางสาวสุดารตัน      เหมือนกูล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

14 มัธยม ม.๕ นายทินภัทร           มากผล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

15 มัธยม ม.๕ นายทศวรรษ          ลี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

16 มัธยม ม.๕ นายธนวัฒน         ตั้งวงศพัฒนกิจ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



17 มัธยม ม.๕ นายสุเมธ              แกวใจ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

18 มัธยม ม.๕ นายทวีศักดิ์           พินิจจิต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

19 มัธยม ม.๕ นายสาทิต             ไพรัตน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

20 มัธยม ม.๕ นางสาวศุภิสรา       ทองสุขนอก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันโท หอง ๑ ระดับมธัยมศึกษา  จํานวน  33 คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

21 มัธยม ม.๕ นางสาวพิชญา         สายหยุด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

22 มัธยม ม.๕ นางสาวพิชามญชุ     ฉิมธนู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

23 มัธยม ม.๕ นางสาวลักษิกา        ภูทับทิม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

24 มัธยม ม.๕ นางสาวพิมพิกา    ธนเจริญพิพัฒน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

25 มัธยม ม.๕ นางสาววรรณพร      เหลืองออน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

26 มัธยม ม.๕ นางสาวชลดา        แกวสวัสดวงศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

27 มัธยม ม.๕ นางสาวชนากานต    วิเชียรรัตน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

28 มัธยม ม.๕ นางสาวเมธาวด ี      อาบวารี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

29 มัธยม ม.๕ นางสาวกฤติมา        นาคเจริญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

30 มัธยม ม.๕ นางสาวพิมพวลัลน   จานไธสงค โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

31 มัธยม ม.๕ นายชัยวัทน            มาใหญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

32 มัธยม ม.๕ นางสาวธัญธิดา       กระเปาทอง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

33 มัธยม ม.๕ นางสาวศุภวรรณ     ดีรัตนพร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันโท หอง ๒ ระดับมธัยมศึกษา  จํานวน 34 คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

1 มัธยม ม.๕ นางสาวภาสินี           พันธุมาศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

2 มัธยม ม.๕ นางสาวกฤตยิาภรณ    กลิ่นหอม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

3 มัธยม ม.๕ นางสาวกัญญานัฐ      สดสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

4 มัธยม ม.๕ นางสาวพิชญา          บุญเรือง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

5 มัธยม ม.๕ นางสาวธมลวรรณ      ดวงมณี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

6 มัธยม ม.๕ นางสาวศศิธร           มหรรณพ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

7 มัธยม ม.๕ นางสาวสุรัญชนา       สีเอี่ยม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

8 มัธยม ม.๕ นางสาวอติกานต       บุตรศร ี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

9 มัธยม ม.๔ นายชาติศิริ             ลิ้มชัชวาลกูล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

10 มัธยม ม.๔ นางสาวณัฐฐาภรณ     ศิริสลุง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

11 มัธยม ม.๔ นางสาวพิมพวลัลน     จานไธสงค โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

12 มัธยม ม.๔ นายพรหมเทพ          หลาแดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

13 มัธยม ม.๔ นางสาวปาริฉัตร        ปนทอง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



14 มัธยม ม.๔ นายกฤษดา             ทองอราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

15 มัธยม ม.๔ นางสาวธนพร          มีสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

16 มัธยม ม.๔ นางสาวพิยดา         ชาติเผือก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

17 มัธยม ม.๔ นางสาวเปรมชิตา     ฉายแสง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

18 มัธยม ม.๔ นางสาวลดาวรินทร   กลิ่นสุคนธ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

19 มัธยม ม.๔ นางสาวพรไพลิน      ฉุนหอม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

20 มัธยม ม.๔ นางสาววรัชยา        สาราทิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 

 

 
รายช่ือผูสมัครสอบธรรมศึกษาช้ันโท หอง ๒ ระดับมธัยมศึกษา  จํานวน  34 คน 

สนามสอบ ๒๐๘๐๑๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 

เลขท่ี ชวงช้ัน ช้ันเรียน คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา วัด 

21 มัธยม ม.๕ นายชัยชล            พุมเงิน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

22 มัธยม ม.๕ นายณัฐศักดิ์          บัตรเจริญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

23 มัธยม ม.๔ นางสาวกมลลักษณ  จิตตฤกษ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

24 มัธยม ม.๔ นางสาวคีตภัทร      เกตุนวล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

25 มัธยม ม.๔ นางสาวมัทนพร      มาลา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

26 มัธยม ม.๔ นางสาวปารม ี       สายัณหปทุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

27 มัธยม ม.๔ นางสาวเพ็ญธิชา     ผิวบาง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

28 มัธยม ม.๔ นายภาณุพงศ       เฮงทรัพยสิริกุล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

29 มัธยม ม.๔ นางสาวธิชา          เพ็ญสวัสดิ ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

30 มัธยม ม.๔ นางสาวอริสรา       บุญมานํา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 



31 มัธยม ม.๔ นางสาวมณีพลอย   จันดอนไผ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

32 มัธยม ม.๔ นางสาวดลพร        ขันทธรรม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

33 มัธยม ม.๔ นางสาวกัลยกร       มนปราณีต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

34 มัธยม ม.๔ นางสาวศิวรักษ      เกตุพันธ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง 

 

 


