
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑

ส่งสอบ ๑,๙๑๙ คน ขาดสอบ ๒๑๔ คน คงสอบ ๑,๗๐๕ คน สอบได้ ๑,๒๐๘ คน สอบตก ๔๙๗ คน (๗๐.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงมนัญชยา ยิมประเสริฐ

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่ทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงพฤกษา ชะแงมรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๔
นางขวัญหทัย กรุณาฤทธิโยธิน

๑๐/๐๓/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๕
นางประภาศรี บุญศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๖
นางสาวเฟองฟา อาษาสนา

๒๔/๑๑/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๗
นางสาวกนกวรรณ พุ่มเทียง

่

๒๘/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๘
นางสาวณัฐกาญจน์ สุวรรณโณ

๐๗/๐๔/๒๕๓๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๐๙
นางศศินุช พรหมเกิด

๑๖/๐๖/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๐
นางกรองแก้ว ไหวทันการ

๐๙/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๑
นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป

๐๙/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๒
นางสาวไมตรี ทองมี

๒๓/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงวนิศรา กันภัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงรติรส สุรินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงนิษฐกานต์ ปราบพาล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ รุ่งโรจน์ศิลปการ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงอรัญญา คำอ้าย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๘
นางสาววรรณรักษ์ หลักคงคา

๒๐/๑๑/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาวจริยาภรณ์ สิงห์สาย

๒๐/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๐
นางทองเลือน

่

บุญบำรุง
๐๕/๐๙/๒๔๙๖ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๑
นางสุบรรณ์ น้อยหนองหว้า

๑๘/๐๗/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๒
นางสาวพลอยนภัส ชวาลธนานนท์

๐๒/๐๕/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงนภาพร แขกกระจ่าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ วัดเฉลิมพระเกียรติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายกฤษณะ ศรีเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑ / ๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา ทองศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายกานต์ คำสงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอพรรชนิตา วิเศษสมิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงวรางคณา แดงวิเศษ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงดวงกมล ปูนปาน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงนาตาชา ริดเนียม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงอรนภา รอดปรางค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงนันกานต์ เขียวทิพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงจินตนาพร ศรีนิเทศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายชัชนันท์ ผลประสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงพลอย สว่างดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพูล บุญเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโชติการาม วัดโชติการาม  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงใบเฟริน กองสันเทียะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตึก วัดตึก  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวกัลญา เพชรสังคาด

๐๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๓๙
นายพรจักษ์ อุ่นทิม

๐๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๐
นางสาวมาลินี ฟกเฟอง

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๑
นายอัมรินทร์ ศรีเพียงจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๒
นางสาวกมลทิพย์ ศรีนุ่ม

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๓
นางสาวพัทธนันท์ อโนราช

๒๘/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๔
นางสาววราภรณ์ วงค์ถาวร

๒๗/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๕
นายกิตติศักดิ

์

นาคหัสดี
๒๒/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงกัญญาลักษ์ ลำเภา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายกิตติภูมิ สรศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงอริสา ทัพวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงชนัญธิดา ทรัพย์มณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายธีรภัทร สุดงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสินีนาฏ ภควัตสิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ จูฑะจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายศราวุฒิ เหมือนมาตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวรนุช โภคา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๕
นางมีนา ปญญาสวรรค์

๐๑/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงศิริพร เอียมเทียง

่ ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงวิภาวนี สุขมงคล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อาษาธรรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงเกษร แซ่ฉัว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๐
นางสาวจิรพรรณ วนะมณีเทศ

๑๘/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๑
นางพนิดา ผาสุขขี

๐๕/๐๓/๒๕๒๔
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๒
นายสิทธิชัย แสงกล้า

๐๓/๐๒/๒๕๑๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาวจิราพร ภู่ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๒๔
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวกิติกา บุญเกิด

๓๐/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงวราลักษณ์ รอดใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงแตงโม ทองดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

วัดสมรโกฏิ  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๗
นางสาวดวงฤทัย เกิดฉาย

๐๙/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๘
นางสาวเกศแก้ว จีนเกษร

๐๔/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายกชนน มาพุฒ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายกฤษฎา เขือนนอก

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๑
นายกิตติศักดิ

์

นันทปาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายกีรติ แก้วเกิด

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงคนธวัลย์ วุฒิพรหม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายคมสัน ห้อยเหม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายจักรตุพร อรุณงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายจารุพัฒน์ พันธุ์จำป

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงจิรัชณัฐฐา ประดาห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายจิรายุทธ สมศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงจีราภัทร์ บุญรอด

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงชนรดา พุทธรักษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงซู่ซู่ สาสวย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายฐิตวัฒน์ ไวยจะรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๓
นายตาล ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายเตชกิจ ดิศรพงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงทัตพิชา เรือนทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายทัพพ์ธนันทน์ น้อยมัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงทิพรดา อุ่นสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๘
นายทีฆายุ พินพังงา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๘๙
นายเทวินทร์ หนองม่วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธนกร สิริมุรธา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธนากร อินต๊ะยศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายธนากร รักตประจิต

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายธนารินทร์ สายแสน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงธนิดา นนตะพันธุ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช้างหัวหน้า

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธันวา แก้วปญญา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายธิเบศร์ เด่นไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายธีรดนย์ จิตต์มหิมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายธีระภัทร ศิริเลข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายธีรภัทร อินทร์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายนนท์ ทองกระโทก

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายนพรัตน์ คำมี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงนภัสสร วงษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงนภาพร อร่ามวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงนริศรา วันจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายนวมินทร์ สนธิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายนัฐพล โคจำนงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงนาถฤทัย งามระลึก

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงนิภาพร หารหึก

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงเบญญทิพ ทองพูน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงปนัดดา แสงพิทักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายปพนวิช คะรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงปภาวี เกตุหัวร้อง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายปรีดี พืนพรหม

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงปญชรีย์ เอียมกลำใหญ่

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วไพศาล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงปยะธิดา ภู่เสือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายผดุงพงศ์ ญาณนาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๑๙
นายพงศกร แก้วลาด

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายพรรษกร ทองดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงพาฝน สาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผลเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บัวติก

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายพีรวิชญ์ พันธ์นาค

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๕
นายภัชรพล แสนหวัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายภัทรกร ใสแท้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายภานุภาพ วาดเขียน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายภูมินทร์ ศรีมุงคุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงมาริสา เพิมขุนทด

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงมินา ไพรเทศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายเมธัส อยู่สำราญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายวรชัย เรืองประโคน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงวรนันต์ สุติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวรนุช สุติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงวรรณพร อินธิแสน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายวรเวช เชยชอบ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายวรากร วารินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวริศรา สายสดงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงวริศรา ขุนพิลึก

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายวาณุ วิเศษแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายวายุ สุวรรณหงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงวิภาวณี ปุนเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายวิรุช พับขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๔
นายวีรภัทร รุขะจี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญกลิน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงสรัลธร เด็ดดวงรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายสิรภัทร ไชยสุนทร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุธิษา จ้อยเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสุนิสา อินทนัด

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุพรรณษา แก่นท้าว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุมารี มหาพิรุณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสุรนาท นาคนำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายสุรพัศ สุมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงหัสดี พันธ์สิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงอภิชญา เส็งนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำปาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงอรญา ทัศพล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงอลิษา นันทปาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงอาทิตยา พยัคกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงอินทุภา เปลียนสมุทร

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๑
นายจรูญ สุวรรณชาตรี

๐๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๒ นายเจมส์ เดอลาครัวซ์
-

๐๘/๐๙/๒๔๙๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๓
นายชัยสิทธิ

์

จันทรศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๔
นายซัว ทิพย์ปนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๕
นายณัฐพงษ์ โสภนราพงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๖
นายธวัชชัย สินย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๗
นายนพดล แซ่ย้าง

๑๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๘
นายบังเอิญ แซ่ย่าง

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๖๙
นายประจง เผือกนาง

๓๐/๐๗/๒๕๐๕
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๐
นายภุชงค์ ฤกษ์พยัค

๒๒/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๑
นายมานพ วังกิจ

๐๓/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๒
นายเรืองฤทธิ

์

ย่างวินิจฉัย
๑๐/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๓
นายวุฒิศักดิ

์

ศรีเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๔
นายอนุชิต ดีนันท์

๐๓/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๕
นายจิตวัฒน์ สอนชมแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๖
นายจิรพงษ์ ทองปน

๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๗
นายจิรพันธุ์ สังข์ทอง

๑๐/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๘
นายฉัตรชัย ศรีวิเชียร

๑๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๗๙
นายชลาลัย อวยชัยกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๐
นายฐนนท์ ฤทธิกระจ่าง

์

๑๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๑
นายณัทธพงศ์ จำปาศรี

๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๒
นายดนุพล จันทราช

๑๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๓
นายไตรภพ ภู่พงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๔
นายไถแล้ง แซ่จัง

๐๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๕
นายธัญวุฒิ แซ่จาง

๐๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๖
นายธีระ พวงสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๗
นายนาน -

๐๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๘
นายประสิทธิ

์

สุขเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๘๙
นายปาณพันธ์ ฝายเปน

๑๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๐
นายปยะชัย รักภิรมย์

๒๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๑
นายพรชัย น้อยลัทธี

๑๒/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๒
นายมนตร์ รุ่งหิรัญ

๓๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๓
นายวรวุฒิ ศรีหาเมฆ

๒๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๔
นายวิรัฐนนย์ วรธินันกรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๕
นายศักดิศรี

์

คำมี
๒๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๖
นายสุกฤษฎ์ พชรมณี

๐๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๗
นายสุทธิศักดิ

์

เมลานนท์
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๘
นายอดิศักดิ

์

ไวอาษา
๒๒/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๑๙๙
นายเอก อุปแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๐
นายเอกรินทร์ สีหมอก

๑๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๑
นายเกษมศักดิ

์

แทนคุณ
๒๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๒
นายฉัตรชัย จิตรวิกรานต์

๒๒/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๓
นายทิชากร ยังยืน

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๔
นายประดิษฐ์ ศรีวิวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๕
นายพิบูลย์ ขันทอง

๒๗/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๖
นายมณเทียร ฤทธิรัตน์

์

๐๔/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๗
นายลือศักดิ

์

ตันเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๘
นายวิเชียร บุญประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๐๙
นายวิรุจน์ แก้วไวยุทธ

๑๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๐
นายวีรยุทธ อัศวเสมาชัย

๒๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๑
นายสุรสิทธิ

์

ปญจเทพมงคล
๒๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๒
นายกนก ประมวลกรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๓
นายบัวลัย ธรรมเกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๔
นายพนี จารัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๕
นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๖
นายศกลรัตน์ จันทร์สุข

๑๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๗
นายสมยศ วงศ์หริม

่

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๘
นายอภิรักษ์

ตุติยาพึงประเสริฐ ๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางบางขวาง วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๑๙
นายกำพล ทองจันทร์มูล

๒๐/๐๗/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๐
นายกิตติกรณ์ สอนดี

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๑
นายกิตติพงษ์ ทิพย์มณเฑียร

๒๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๒
นายจีรวัฒน์ เข็มกลัด

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๓
นายเทวฤทธิ

์

แสงงาม
๑๖/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๔
นายธน ปานกมล

๒๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๕
นายธีรวิทย์ สายสุวรรณนที

๒๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๖
นายนฤชิต พลชำนาญ

๒๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๗
นายปฐพี กระโจมพล

๒๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๘
นายปยรัตน์ บริสุทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๒๙
นายวัช ณ ราชสีมา

๒๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๐
นายวัชรศักดิ

์

ปรินแคน
๓๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๑
นายวิรัตน์ ศรีปะนะ

๑๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๒
นายวีรปรัชญ์ แก้วอบเชย

๑๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๓
นายศิริ จันทร์เฟอง

๒๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๔
นายสมโภชน์ โพธิรักษา

์

๒๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๕
นายสัจพัฒน์ แฉ่งพานิช

๐๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๖
นายไสว บุญคูบอน

๑๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๗
นายอภิชาต ไตรสถาน

๐๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๘
นายอรรณนพ เรืองสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัดทินกรนิมิต  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงจิรสุดา ทรัพย์ประสงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงชลลดา สำราญอยู่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงนันทพร เกตุแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงนันทิศา สมออร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงธิคัมพร พลอยมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุนัญชญา เยียมศศิธร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงพรรณวษา พรมรักษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวกมลรัตน์ วงศ์เมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงชนิตสิริ สมพล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายภาคภูมิ ปงโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สมจิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงมนัสรีร์ ศุขไพศาล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

วัดนครอินทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงกรกมล ฉายประเวช

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงกิตติกา อัจฉริยากร

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงกุลณัฐ อยู่เจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุคำวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงขวัญฤดี วงษ์คำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงจารุววณ สุขไป

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ โสมณฑา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทวีรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์สุโท

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงฉัตรทิพย์ ฉวีวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงชฎาพร พวงคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงชนิดา ทุ่มโมง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงชลธิชา เพิมสุขอาภรณ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวชลิตา มณีส่องแสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงฐิติณัส รอดจินดา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงณภัทร ภัทรอภิสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา วิสุทธิเนตรสกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงณัฐพร เหมสอาด

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงณัฐมน โฉมสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๘ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงดวงรักษ์ ท่าผา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงทิชานันท์ ล้อมลาภ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงธนิตา เย็นรมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงธัญญมนตร์ สิริรตนาภิรัชต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ภู่ขำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ นามโส

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงธันยธรณ์ เอียมเทียง

่ ่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงนงนภัส หาญณรงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงนภสร กุลทนันท์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงนภสร สมประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ คงฉิม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ เกียรติสาโรจน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงนภัสสร สุมาลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงนลินพร พรหมเพ็ญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงนัชวี

พรเจริญปญญสกุล ๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงนันท์นภัส วิหคหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงนันทวัน นรสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ราษฎร์นิยม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงบุษกร ไตรวิชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงปรางค์มณี หวังแหวกกลาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงปฐมา หัสเกิด

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงปยะฉัตร บุญไว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพชรภรณ์ กีเคียง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ไวยวาสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงพรรณพษา นาขะมิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอนสินพูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพัชริดา วงษ์แพทย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๗
นางสาวภัทรมน สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เจ็ดรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ท้วมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงมนัสวี อนุกูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงรพีพรรณวดี โปรดปราน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงรัตนพร ศรีสมพันธุ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงรุ้งไพลิน รุ่งขำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวรรณภา ขาแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๙ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงวรัญญา สายสุ่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงวราพร ห่วงเพชร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ยืนสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงวริศรา ลาแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงวริษา ปานมณี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวันทา บุศดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงวันวิสา ปอมบ้านต้า

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๒
นางสาววัลยา ไชยานันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงศวิตา พงษ์วิชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงสิริมงคล ทองขวัญใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงสุชานาถ จันทบุตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุทธิชา ขำภิบาล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา วิชาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวสุวนันท์ จันทร์โคตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงอนันทญา เพชรทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงอภิชญา เชือนนท์

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงอมลวรรณ ภู่เกลียะ

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงอรกมล กลินจันทร์

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอลิสา โสภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงอัจจิมา ดอกพวง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงอัญชิสา อยู่ประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงอาทิมา ฮวดพรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดกำแพง  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอัจฉริยา ฉินสุมากุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ

์

วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงอลิสา ชูศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา แสงศิริพัฒนา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพรนภา สังวร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงธัญสินี สงวนนาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงฐิติภัสร์ อภิจรัสวัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงณิชา พินิจจอหอ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงยอดธิดา แดงวงสุวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา วงศ์โชคเสถียร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงสาธิตา อลงกรณ์ชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงวริศรา กฤษณวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวจรัญญา แสกำปง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายบุตรเทพ สุวรรณราดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายธนนรินทร์ เทียมประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๑
นางสาวอรไทย ลือศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงปุณยวีร์ เกษคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงศิริกมล สุขแสวง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายภูรีภัทร หินทราย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายเมธัส แจ่มศรีแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกชกร แวดเวียง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงภัณฑิรา วัลลิกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วัดบัวขวัญ  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงมณทิกา สุขเสริฐ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายนพชัย จีนประชา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงเบญจมาศ สมบูรณ์ผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวสุกานดา ศรีโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงสิริลักษณ์ บุนนาค

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงจันจิรา วงษ์สีใส

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนิลวรรณ แสงนาค

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายเกรียงกมล แหลมทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณีรนุช กองปูนกลาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงสราชล วรเดชวิญู

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฟลลิป

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วบุดดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายศักดา สิงห์คลี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ นรสิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายธชานนท์ แซ่ฮึง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๓
นางสาวกัญญาวีร์ คล้ายประเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงภูมิรินทร์ สิงหะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงวิรินทร์ชญา สว่างไสว

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงทิชาภรณ์ มาดประเสริฐ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงมณีนุช วรรณกอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายฉัตรพล เพิงผล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงกชวรรณ แก้วปลัง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คมจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์ศรีทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ เสือนิล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายปรมินทร์ ทองธรรมชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายบูรพา มหธนานุรัติพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายนภัสถ์ ยิมละมัย

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายศุภกิตต์ วงศ์วราพรสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงจันทิมา แจ้งดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายกฤษฎา ก้อนแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายกัณฑ์พงษ์ การนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงปณิกา สมชือ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปาณิศา เงินคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายพิพัฒน์ ชืนแว้ง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงฉัตรนภา ปนแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดกลางบางซือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงยุวธิดา สุกก้อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวริศรา เงินหรัง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคนอก วัดแคนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๗
นางสาวกัลย์สุดา พูลพรรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดแคนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๘
นางสาวเปมนีย์ แก้วมณี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดแคนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๘๙
นายธณัฐภัทร กิมมัจฉะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดแคนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพุทธิชาติ ธีธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายเตชสิทธิ

์

นาคหัสดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงพรชนัน ขำตุ้ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธีรเมท ขันทะรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๔
นายระพีพงค์ สองน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๕
นางสาวขนิษฐา เฟองแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๖
นางสาวทิพวรรณ ธาบุรี

๑๗/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๗
นายกฤษดา เสาร์ทอง

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดชมภูเวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายกฤตติภูมิ ตัณฑพานิช

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ติวทอง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงทัศนันท์ เจือหอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๑
นางสาวนรีกาน ชืนประเสริฐ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายนนทวัฒน์ เล็กกระจ่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงผกาวรรณ สองจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงแพรวไพลิน นรสิงห์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงแพรวา ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพาขวัญ สีวันนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๗
นายภูมิพัฒน์ เปรมทวี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงภัคณิษา สุวรรณสัมฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายภานุพงศ์ คำเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงมาติกา พาพรศิริ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงวัณณณัฐ มิงมาศ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๒
นายสุนทร เวินทอง

่

๒๐/๐๓/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอนุสา ตรียางกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอนัญญา จินดาวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภูริช สุขลิม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอนัญญา สุขลิม

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ

์

วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๘
นางศรีอิสริยะ กิจทิพย์ศรี

๑๘/๐๖/๒๕๐๗

วัดตำหนักใต้ วัดตำหนักใต้  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงปริฉัตร บุญวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงรตา เสนาเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๑ เด็กหญิงจันทร์ภิมาลย์
งามดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแคใน วัดแคใน  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายชลกานต์ กลันจันทร์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายศักดิดา

์

สว่างเนตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายภูเบศ ปยอัมพรชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ เทียนสงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เต็กเกล็ด

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงโชติกา กัลศักดิปภา

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงพิกุล มุขเสือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส พึงมี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงสิริกรณ์ ผ่องผาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงชุติภา ทิมครับ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงศรีทอง พูลจิตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงวรัญญา โค้วเจริญพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ ปลอดปล้อง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงยศวดี ขุนใหญ่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงกมลชนก สิทธิพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงศศิธร จันทโสม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพิชญาภา ชังเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงพัชราวดี พาริตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายณัฐพล คำแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงฐิตาพร จิเนตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงทิพย์มณี ไกรลักษณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงวรรณกร กิจอำนาจสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

วัดโบสถ์ดอนพรหม  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

สุขวรกิจวานิช
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๓ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ มากนัก

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายอรเทพ เทพทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพงษ์สุภา เสือขำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐพล ชมสา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงชนกานต์ พุ่มเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๐
นางสาวนัทดาว ภู่ฆัง

๑๙/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ วัดประชารังสรรค์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๑
นางสาวทิพธิดา โสระเสาร์

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิทอง

์

วัดทางหลวง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงพรไพลิน เวียงคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพัชราวดี มีสงฆ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงธนัชพร จิตวิภาค

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วขะเหรียญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงเยาวเรศ วุฒิสาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงพรลภัส ประทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายภูวดล สุดศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายธวัชชัย ภู่โต

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายอารญวิชญ์ อ้นจีน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงชนัญญา มูลศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดขวัญเมือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายศรศิลปเพชร นามโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๓
นายพันธกานต์ ผลเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายธนโรจน์ พัฒนะศักดา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๕
นายยศสุนทร แซ่หาญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายวุฒิชัย ยิมมา

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสมบูรณ์ สืบสิงห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงกุลฑีรา พิพัฒนาพงศา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงฐิติภัทร รากพุทธ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดโตนด  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงนำเพชร อ่อนฉาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงยุพา เสือแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายกณวรรชน์ แซ่หาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายชาญชัย พ่วงเล็ก

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายพุทธภูมิ เทียนมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) วัดบางระโหง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพชร ทองแท่ง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายนพอนนต์ เจียมศิริมงคล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงภวิตรา วงค์ขันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงมนชนก วิสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงปวริศา กมลเลิศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงชมพูนุท คำบุญเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายธนกฤต บุญพา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายศิวกร ศักดิรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายธรรมศิริ ชุมตรีนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายภคินธร ไชยณรงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงอุรัสยา ธราพร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงโสภิฎา นุชบาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายสุวพัชร ชาแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายศิทราวัฒน์ หมุนแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายสิรภัทร พุฒธิมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงพิริษา หนูอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงกันตา ปานกลัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงนัชชนันท์ ฝอยทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา วัดบางกร่าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายณัฐพล ไร่พุทชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายบวรณัท ศรีจอหอ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายอนุสรณ์ ยาดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายปภังกร ศรีจอหอ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายอนุชิต ฤทธิมาก

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอริสา พิมพา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงมาริศา พุ่มระหงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงชมพูนุช กุยลอยทาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงพิยดา เพิมสารพางค์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๒
นายภัทร ธนสรานาต

๑๐/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๓
นางสาวรัชนี ศรีทอง

๐๖/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๔
นายทศวรรษ กองแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๕
นายชวลิต ถินน้อยวงค์

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดจันทร์ วัดจันทร์  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงศิรประภา บางกรวย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงปรีชญา ญาณนาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงณหฤทัย ทรงสละบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายยุทธนา ดาทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายสิรภพ จงจิตต์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายศักดิโชติ

์

วงษ์แพทย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงพิชชาพร ปุกเกตุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงธิดาพร ล้อมวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงเกศินี สุภาฉาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายอภิวัฒน์ พบสระบัว

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายอนุภัทร พันธุ์ดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงฐิติภา รืนอ้น

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงพิชชาภา เด่นแสงอรุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงแพรวา บุญมาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงชญานิน หล่อพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๑
นางพัชรา ไชยสอน

๐๕/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชลธิชา รักษาโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงศิริณธา มณีวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงมาดูรี พลเรืองทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงชีวาภาพ มะโนชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายธรรมโชค เกตุเทศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงวีรยา หมันแม้น

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงชลธิชา เจริญผ่อง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายชัยสุข ชูอินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลุ่ม วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวบัณฑิตา เกิดปทุม

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวสุทธินันท์ แสนโซ้ง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวพิมพ์กานต์ แสนเหลียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๓
นางสาวอาทิตยา

อุษณะอำไพวิทยา ๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงอุษณีย์ กิจผดุงเกียรติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงศุภกานต์ อภิวิชญ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงแพรมาพร โสดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงเกศณี แซ่จาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพรธีรา

เกษตรโสภาพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา อุตเทพ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายวีรชนม์ สิทธิประเสริฐ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย วัดลุ่มคงคาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายพีรภัชชัย ศรีฉัตรอุดมสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายมานะชัย ใจเด็ด

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงชญาดา มาช่วย

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงปยาพร จันทแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพิกุล จักรคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพรชนก สัตย์ซือ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงพัชรี ลาภลึก

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงชาลิสา ดอกไม้งาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี เรืองวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงภาณุมาศ วงษ์เขียน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงนัคมน ค้ากระบือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงรัตนาวลี เผดิมรอด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายวุฒิภัทร วงศ์เทิดสิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายสรวิศ รวมกิง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

วัดสำโรง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๕
นางวณิชนาท สุขเปยม

๒๘/๐๘/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

วัดซองพลู  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายโฟวิน หวึง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปนิตรา รุ่งสันเทียะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงญาณิกา น้อยด้วง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสิริวิธู บูรณารมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอิงฟา รัตนธัศนีย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงกชณันต์ ทองยิม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงดวงกมล ลาชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายสุพจน์ แผนสท้าน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขนุน วัดบางขนุน  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๔
นางสาวพิมพ์ชนก ปานนก

๒๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๕
นางสาวประไพ นาคผา

๑๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายนราวุธ สร้อยทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอนัญญา เพียงเกษ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงศิริพร ยิงยงสันต์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนัทธมล เกือยรัมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี ชัชวัสวิมล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงรุ่งนภา พยัคฆา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายจุลพงษ์ ไชยราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายนภดล งอกอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง วัดบางอ้อยช้าง  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายนครินทร์ ม่วงจีน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายธนภัทร อ่อนละออ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิพยวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอำพล โคดม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงปยาวรรณ โนนดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุภัสสร พิมยะพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงศลิษา อินคง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงปยวรรณ บุญธรรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงณัฐพร ช่วงชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรวก วัดรวก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายจิรพัชร บุญสิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา สังข์ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงทิพชนาฎ บัวเผือน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงอัญญา แก้วแซมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงนิชญ์นาถ คุ้มกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามนอก วัดสนามนอก  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายศิริวัฒน์ การุณศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงวรัญญา เกตุอำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงเนตรนภา ยามรัมย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงบวรรัตน์ พิรมนัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงจุฑาทิพ แก้ววิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงนริสา จันทร์ทรง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงวัฒนาศิริ วงค์อารีย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัก วัดสักใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายศักดา ปะริโต

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายเพชรศิลา สีบุญเรือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายเตชินท์ คงธนโสภิต

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงพลอยชมพู สิงห์ใจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงจุฑาศิณี พอกพูลขำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา ธาตุทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงรัตสิพร หมอยาดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงฐิติมา หงษ์อ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงตะวัน หนูอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนรีกานต์ พรมสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสไมพร พ่วงแพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงชนัญญา ช่างชุน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิณนภา พุ่มแจ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงศิรประภา อยู่ยิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงอติการต์ ศรีนิเทศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงวิชญาพร พิมเพราะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงภัคษ์ศิณี ปรีชาธนบัณฑิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงชนากานต์ อินทร์แจ้ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายพีรวัส

ทวีวัฒนามานนท์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกฤตภาส เลิศมะเลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายวศกร แสงเหลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายศวัสกร บุษประทุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงกัลยกร แท่นเครือ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงขจี สุขประเสริฐกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงเกศินี แจ้งพูน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๘ / ๓๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงณัฐธิชา แตงเนียม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงนริญญา ขำน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพนิตตา นรจีน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงธีรดา พีรเศรษฐโสภณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามจิรโชติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงโชติกา ศรีวิชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงนพมาศ อู๊ดน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกมลพรรณ ดวงจันทร์ทา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงกุลธิดา อนุวัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงจีระตะนันท์ ศรีนกทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงกาญจณี วิเศษสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงจิรายุ รัตนน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ บางใบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงพรรณภัทร เกตุแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงนิภาพร ไท้ทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงลีลาวดี ศรีวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายธันยา แก้วชินพร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงกนกสิริ อ้นบู่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงวรรณิสา นพกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงพรจิรา วัฒนะเสวี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงสุดาวรรณ ไชยราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงฉัตรศรี รุ่งโรจน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงกิรณา ชุมพล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายณัฐพล ธูปทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงรดา ยังยืนตระกูล

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
วัดศรีประวัติ  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐพล เกิดแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายนนทพันธ์ สุขาบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายอรรถพร งามดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายสงกรานต์ ทองผิว

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายอนุชา แจ้งไข่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายพัฒธเกียรติ เต่าทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายรัชพร สินทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายพีรพล คำหอมกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอมรรัตน แดงพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๑๙ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงธรรณภรณ์ ใจต้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงสุชัญญา แก้วกล้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงศศิภัทร อู่เงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)

่

วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๘
นางรัชนี อ้อวิเศษ

๒๐/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงทรรศิกา ขุนจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายภูมิทัศน์ ลามาตย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายรัฐพล แข็งขัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงอนัตตา นิลพงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงลลิดา พันไธสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายณัฐพล ขันทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายศิวกร ทิพย์ธน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงจุฬาวรรณ จีนประชา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุตรา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ เลขยัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงรัตนาวดี จันศรีนา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงธณาพร นิธากรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวรากร น้อยปน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงกมลพรรณ รอดเทศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงปยณัฐธิดา เนียมแตง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงลักษณ์สุดา อนุพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจิรโชติ ใยตะมุกดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงศุภาวินี คำแจ้ง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต วัดใหม่ผดุงเขต  

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๗
นางสาววันทนา อบเชย

๑๕/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๘
นางสาวณัฐภรณ์ แก่นกลางดอน

๑๘/๐๓/๒๕๑๑
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๗๙
นางสาวพรภนา สุอังคะวาทิน

๒๑/๑๒/๒๕๑๓
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวพิมพ์วิไล สุวรรณเทพ

๐๖/๐๙/๒๕๑๕
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวภาวิณี ยิมเรือน

้

๒๔/๐๓/๒๕๑๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๒
นางสาวนุจรินทร์ ศิริวัฒน์

๑๐/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๓
นางสาวสุภาพร ตราทิพย์

๒๑/๐๖/๒๕๒๔
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๔
นางสาวศศินา คงเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๕
นางสาวสาวิณี บุญธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๒๗
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๖
นางสาวดาริกา เทพังเทียม

๒๖/๑๑/๒๕๓๒
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายภูมินทร์ หวานเย็น

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายเขมชาติ ทองพรมราช

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ สำเภารอด

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๐
นางสาวสิริยาภรณ์ ชาวริม

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๑
นางสาวนฤมล ธรรมชาติ

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๒
นางสาวเมวดี ผันผ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๓
นางสาวนิชนันท์ แดงภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๔
นางสาวนันทิชา แย้มบริบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๕
นายภานุวัฒน์ ชาวริม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๖
นายพงศกร เขาแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๗
นายสารัมภ์ ปรารมภ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๘
นายคมสันต์ ผาสุขกิจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๖๙๙
นายศฏายุว์ จงจำเริญวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๐
นายเสฎฐวุฒิ เตชะกัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๑
นายสมชาย แสน

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงหยก เสียงเย็น

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายภรภัทร งามถาวรวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงพีรดา ทองย้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงละอองทิพย์ วารี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายพนม น้อยสอาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสาธิดา ไชยเลิศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์แม้น

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงยุวรี จันทาทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพิชชากร รุ่งจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงชนิดา

ชำนาญเศรษฐกุล
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงเบญจพร กันพุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน อัศวโกวิท

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายณัฐวัชร ฉายประดับ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ เลิศปยนนทคุณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงสุภัทรา กองแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายธนกฤต ธรรมมะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงอารียา อารีวงศ์ศิลป

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกันติมา มงคลยง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอมรประภา ศรีลูกหว้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนิรัชยา รัตนชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงเมทิกา จิรอภินนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงการต์พิชชา อึงสิทธิพูนพร

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงชนิกานต์ วิรัตนชัยวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงฌัญธิณา โฉมเฉลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วัดโคนอนมหาสวัสดิ

์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงนันทิยา วงค์หนายโกด

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุภาพร สอนรอด

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ พรมหงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงธิดาพร เยียมญาติ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด วัดกลางเกร็ด  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๐ เด็กหญิงละอองจันทร์
มิงมิตร

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดกู้ วัดกู้  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงสุวรรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปทมะวิภาค

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธาดา ทะวะรุ่งเรือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายภูริณัฐ เจียมจรรยงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงอรทัย ดีพรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงศศิธร ชำนาญผลิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ พานนาค

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนิษรา บัวทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุมาลี มีผูก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงพราวพัชรา บุญช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงธัญรดา พลูเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงศศิตา สืบสำราญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ โตทรัพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงเอเซีย นวนพิจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกิตติพงศ์ จินวิเศษ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ พิงมา

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกฤตยา ประยูร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

วัดท่าเกวียน  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงเอวิตรา ยศเตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงภัทรธิดา อินทริง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงคนัสนันท์ นามณรงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ สังข์ชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงแพรพิไล สุขกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ทองบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพิไลวรรณ สุขปรุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วัดศรีเขตนันทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๕
นางสาวภณิดา โนนนอก

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๖
นายเจษฎา แก้วใส

๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๗
นางสาวศิริวรรณ สังข์จุ้ย

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๘
นางสาวมัณฑณากร อุตรกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๕๙
นางสาววิชุดา พุทธปญโญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๐
นางสาวอังศญา สัตบุศย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรวิรัตติยา แก้วหอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๓
นายธนากร สุขโชติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๔
นางสาวฐิติรัตน์ โคตรตา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๕
นางสาวมุทิตา บุญชาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงขวัญสุดา คงสอนศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงธัญญาพร นกยูงทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงกฤตชญา กรโกวิท

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงภัทรภร ศิลป

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายทินพัตร ศรีมาชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายบัญญวัต ฟกดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายเกริกพล แก้วเก็บ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงนริสรา ศรีจำปา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงนัทหทัย จันโท

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายปยะ ใจชืน

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงมัณทนา อริยางกูร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงวันดารา อ่อนบุญมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายศุภวิชญ์ กลินสุวรรณ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายสุวรรณภูมิ ปรุงจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีชมภู
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงอรณิชา แก้วเก็บ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงอรสา ศรีโรจน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายเอกรินทร์ แปนเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมีกุละ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงชลธิชา งามสอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงชุติมา เนตรขำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์เกษ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงสุชานรี ใจจ่าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

หนองผือ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
วัดสะพานสูง  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๐
นางสาวพรรณิภา โปแดง

๒๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาวสาวิตรี คำแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๒
นางสาวพนิดา หวานฉำ

๒๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายนัฐนันท์ หงษ์ปาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงเกศศิณี ฟุงขจร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงณิตรา สุริยะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนภาภรณ์ เทียนทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงปาลิตา บุญพลอยสมบัติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ประสานอิพงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงพรพรรณ ละมังทอง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายปุณณวิช มูลผล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธันทอง แสงจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายจิราศักดิ

์

ดิกขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงดุจศิลา แสงอรุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายภูมิอิชย์ แตงผึง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา อยู่คงเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงนฤมล มากมูล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายธีรวัฒน์ มีพนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม วัดสาลีโขภิตาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงเอเซีย สุขรัตนวิมล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ มาสขาว

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงณญาดา สุทธิศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงกชกร จันแก่น

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายธนพล ศรีสมรูป

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายวิษณุ มะลิ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

วัดใหญ่สว่างอารมณ์
 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พานุช

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ โปแดง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงวิภา กลินชัน

่ ้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธนาวัฒน์ จีนแจ้ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงดวงกมล เย็นสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายอานนท์ เย็นสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

วัดอินทาราม  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๐
นายไทสมุทร โคตรอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองเกลือ วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสรินยา มีแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๒ นางสาวประกายกาญจน์

ปงเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๓
นางสาวภัทรวรรณ ต่อโชติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๔
นางสาวชญาภรณ์ แสงศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงไอริณ แสงไสย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงศศิกานต์ โคตรวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงปทิตตา ทองเนือแปด

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๒๙
นางสาวอรจิรา พรหมศร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๐
นางสาวสุรัสวดี วิวัฒน์เดชากุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๑
นางสาวศศิกร เฉิดผล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงวรพร สุดลาภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงเกวลิน จีน่า อัลเลน

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายหรรษธร กาละวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายวิษณุ แซ่แต้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๖
นายรัชกร วันนาพ่อ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๗
นายธนัญชัย ลาทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ รัตนความดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงจุฑาพร เนากลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญชุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงณัฐริกา แซ่โปว

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุรางค์ วรรณประภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึงศักดิศรี

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปานพลับ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงนพวรรณ ขาวฉอ้อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงกรรณิกา กรรมจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสรินทิพย์

ไตรทิพย์ธำรงโชค
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๘
นางสาวสุรีรัตน์ แซ่คู

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงศศิธร ผุยพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๐
นางสาวกุลจิรา ปานทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๑
นางสาวดลหทัย บุญชากร

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๒
นางสาวปาณิศา อยู่เย็น

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๓
นางสาววรรณพร พึงอินทร์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสโรฌา ขำเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงณัฐธินี ปานเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๖
นางสาวศุภิสรา รัตนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวกนกวรรณ บุบผา

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๘
นางสาวจุฑามาศ ถาชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๕๙
นางสาวอรปรียา พันเหล็ก

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๐
นางสาวกรรณิการ์ โพธิเส็ง

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๑
นางสาวโยศิตา แสนสุพันธุ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๒
นางสาวสรนันท์ สันติรณนรงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๓
นางสาวกัลยาพร กิงเพชร

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๔
นายชูแสง ฉัตรบุบผา

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอลิสา แซวประโคน

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๖
นางสาวพัชรี รัตนสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายสิทธิโชค พรแจ่มใส

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๘
นางสาวณัฐปวีร์ แก่นจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงวิภาดา คุ้มจีน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายอภิชาติ พลคต

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายธนารักษ์ ภวะภูตานนท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายเตวิช สัมผัสชัยมงคล

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสุวรรณภา อารีสนัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงไอรดา โยลัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงธนัชพร คล่องใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงอัยยา นพรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ฤกษ์ประกอบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๗๙
นายพรพิมนต์ จันทนา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงทิพย์เนตร เริมสอน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงอาทิตยา เพิมผล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงธัญชนก จรัสศรีพิบูลย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงรัตติกาล นำเพชร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงปนัญญา สายจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงมัลลิกา ไทยแท้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โรจนบุญชู
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงชลลดา เจริญรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที 116

่

วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๘
นางศศิวิมล โอวาท

๒๙/๐๑/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงธนารัตน์ โกญนุกร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงเพชรสรา พุทธวงศ์ษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ฉิมพัด

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) วัดเชิงเลน  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๒ เด็กหญิงจันทร์นัฏฐ์สัณห์

วงศ์อัยรา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายณัฐดนัย รงค์จิตประภัสร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงวาสนาดี ศรีบาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชยาวดี กล่อมเกลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงเกวลี ชนะเทพ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายนพณัฐ เอียมบาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบัวทอง วัดบางบัวทอง  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงจินดาพร จันทร์เติบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา

์

วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๘๙๙
นางสาวสุพรรณิการ์ เกษเนตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๐
นางสาวศศิธร จอกทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงธนพร ศรีล้อม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงอัศณีย์ ชืนบาล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงลูกแก้ว บุญยะทารี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงนัยนา ราวิทย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงจิตตกาน วาดเขียน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ วงศ์บุญเหลือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบัวทอง วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๗
นางวัลยา สว่างหล้า

๐๗/๐๘/๒๕๐๐
วัดละหาร วัดละหาร  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายฌานิศ สวามีชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายสุวพิชญ์ ปาพานทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต็มรักศึกษา วัดเต็มรักสามัคคี  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายวิชญะ ประกิง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงภิรมณ์พร ผลดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงธัญญาเรศ ภู่ขำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงชญานุช เนืองไชยศ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงวราวลัญช์ คัมภีร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงเนตรนภา ระเบียบธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายชัชนันท์ ขำเลิศ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอภิวิชญ์ ดาวเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ คงสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ วัดบางไผ่  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายกรวิชญ์ ไชยแสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพรหมพร ศรีจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกมลชนก อินทรจิกุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงวรกมล กรประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงมัสยาวี แดงบัว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปพิชญา ปรึกมะเริง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา ทับโพธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงวลัยพรรณ วณิชโรจน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอาภา วีระวรชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงนันทนิชา นันทะวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์ทองเอียม

่

วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงนำฝน เพชรหงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงอาภาภรณ์ อากาศโสภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสุณิสา วิเศษดอนหวาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงวริสรา ภูขีด

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายบุญสม เมฆหมอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๕
นายกิตติพงศ์ มานพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หวามาก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสโรชา หนุนทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเดือ

่

วัดมะเดือ

่

 

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๘
นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๓๙
นางสาวปภาวดี วัฒนเจริญทรัพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๐
นางสาวพุทธะแก้ว เสริมมงคลพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๑
นางสาวบุษกร ประภัสสร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายเจษฎา ศรีจุลโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายชูเกียรติ บัวทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกุลปริยา อดุลวิริยการณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวริศรา ฉิมอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงญาณิศา เจียวสว่าง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงรุ้งนภา พุทธสอน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงเนตรนภา ธรรมนิยม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงอาภาศิริ บรรณกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงธิติกาญจน์ นวลแย้ม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายวรพล ซุยชะโก

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงปรีญานัณ งามสง่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงเณศรา อมรสันต์สุขศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงชุตินันท์ สุนทรสิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายนครินทร์ ทรงพร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายศักดิพล

์

บุญมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายสุรเดช แว่นแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายอนันตพร แก้วพันพฤกษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายชยาศิส ตวงวิทย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์สนัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์เชียงศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายรชต รอดการทุกข์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมสิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงญาณิศา เรืองศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๕ เด็กหญิงพัชราภาภรณ์
ทองคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรัพย์สิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวชิรวิทย์ รักสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายเข็มทิศ ขันธจิตร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงจริยา มหาชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๘ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงณัฐชา พฤษภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงกีรติ สุวรรณลาภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกฤษติภา แสนทวีสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงนัชชา

เกียรติธนะไพบูลย์ ๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงบุญรักษ์ ทองใบ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงชัชชญา ศรีธนธรรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นามวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงนิชาภา อ่าวแห่งสันติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฉิมอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงธนภรณ์ วรรณดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงกานดา สมบูรณ์พันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงเขมณัฐ ผิวสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงอพัชริดา เกาะสา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงวิภาดา เอกประพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพุทธิชา ศรีสุริยพงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงพิชชาพร บุญอ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วัดบางนา  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายรุ่งอภิชัย พงษ์ไพร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงนันทการณ์ เริกสำราญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายศุภากร เผ่าสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงดวงกมล พงษ์มิตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุทธิดามาศ พันธ์พินิจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายพานทองแท้ ไชยปง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายจักรี ใบศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงมณีทิพย์ ทะแกล้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอนันต์ ปานแดง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสาธิตา ขยันหา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงขวัญรัตน์ ถึงเอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงเบญจพรรณ เฉลยวิมาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเบญศา สายทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายอภิชาติ น้อยสังข์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายทินกร วาดพูน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงลักษมี กักสูงเนิน

๊

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรภร วีระเดช

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงปยพรรณ อรัญชัยเวช

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายจตุพร ชาวบางรัก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๒๙ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงพิชชา สิงห์ศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงณณัณณัฏฐ์ จงเจริญสันติกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพัชมณฑ์ อ้นจีน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงจีรวรรณ ใจโต

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุชาวดี พรพงศ์ภีระ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุภาพร พลไกร

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธีรนัย สมบูรณ์ชูทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๒
นางสาวกมลวรรณ พลอยทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงชลิดา ปนแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงทิพย์วรา น้อยอามาตย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาวยุภารัตน์ โตรอด

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๖
นางสาวอารยา พวงเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายเอกอนันต์ คงคล้าย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงปานตะวัน ทาลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลเงิน วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๑๙
นางสาวฉวีวรรณ สระปอมแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงชลณัฐชา เวียงทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุชาดา อุตส่าห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงพิมพ์พิญา ชัยสงคราม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงปภานัน สมสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงกมลชนก เอมะรัตต์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงจองขวัญ จองติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงวิลาสินี ผลจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงปลายฟา แก้วมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงสาลิตา มงคลมะไฟ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุปรียา ณ นคร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายกฤตณัฐ ไฝจันทึก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายกฤตวัฒน์ ไฝจันทึก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายธนบดี หมืนไกรทอง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงกฤติยาณี ไทรแช่มจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงปาน ทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสิริกร คงความสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงวาสนา เทศแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงนิธินันท์ ขวัญแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงกันติชา กลำเครือ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงณัฐสวีย์ ฟกแย้ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรแจ้ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงจิรภิญญา มัจฉา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงฟาใส ทานอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายคามิน จตุเทน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุวรรณ พ่วงขวัญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงภูวนิดา บุญธรรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงมนทกานติ

์

กอแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายอิทธิพล น่วมสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงนภาวรรณ ศรีอาระยันพงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บัวหอม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงภาวิศินีย์ ตามจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงลักคณา นนท์ศิลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงพนัชกร กลินมะลิ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายมารวย กาลอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนชุ่ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายภาคภูมิ โพธิศรี

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายอนวัช เพ็ชร์ปุน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงธนพร ศรีอ่อน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงวรรณชนก กัลยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงกชกร พุทธศร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ สว่างภพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงฐานิสรา พ่วงขวัญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางคูลัด วัดพิกุลเงิน  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายสุทธิรักษ์ กลินวัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม วัดเอนกดิษฐาราม  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอาทิมา สนันวงค์สังข์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายนพเก้า แดงประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน มูสิกะปาละ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรินธร บุญชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงสกุลนรี อิศรางกูร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๖๙
นางสาวอริญา สิงเจริญพานิช

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๐
นางสาวกัลยารัตน์ รักษ์จุขันท์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๑
นายทรงพล ปญณะสมบูรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๒
นายอนุเชษฐ หุ่นรูปหล่อ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๓
นางสาวณัฐชยา แก้วโรจนวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๔
นางสาวสุชานาถ หิรัญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี วัดไผ่เหลือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๑ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายศุภณัฐ ไทรนนทรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงอารีญา ทาหาร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงฮารียา อยู่ตาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงบุญยานุช ตำกระโทก

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงศิริประภา

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงบันฑิตา ทองชุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ ไชยรบ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายธเนศ คำพิลักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์ชู

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงรัตนาภร ภูมิราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายพลพล บุญทวี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายอันดามัน วัชโรบล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงศศิธร ปนแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงกุลนันท์ รูปกระต่ายทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิพันธ์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงกชกร สายคำมาตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงศศิวิมล ขำหว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชุติพนธ์ ลงทิพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวนัญญา บุญท้วม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุนิสา คล้ายสำเนียง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกมลพร รักเผือน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอังคณา นาวเขียว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายนิติธร มะลิอ่อง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มันใจดี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายธรณินทร์ คำพิลักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายปาณัทพงศ์ ทองจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุธีธิดา รักศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชุติมนต์ บุญรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายธนภัทร ตาบูญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายดลรวี วัฒนานนท์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายอู -

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายอิทธิพล คำพิชิต

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สว่างแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร กลำเพ็ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายบูรพา นาคทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงพัชราภา ช่างหล่อ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายณัฏฐ์ แสงบำรุงทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงชนกนาถ สว่างนวล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายธนภัทร รูปกระต่ายทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงศุภิสรา เหมปาละ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายชนาธิป เรืองไชยอนุกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายภควัต มันจิต

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายอนุภัทร ไตรสกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๘

นายภาคภูมิ โฉมวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๑๙

นายเจษฎา ธูปสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๐
นายกิตติภพ พลอยพรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชุ่มแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๒

นางสายสุนี ชอบสวน
๑๙/๐๙/๒๕๐๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๓

นางจารุภัทร บุญอิม

่

๒๐/๐๓/๒๕๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๔

นางสาวเสาวนีย์ จูเกต
๑๒/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๕

นางสาวอธิตยา สุขโพธิเพชร

์

๐๗/๐๙/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๖
นางสาวนันณภัชสรณ์

ประจันพล
๐๓/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๗

นายเอกสิทธิ

์

อำมาตย์เอก

๒๗/๑๑/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๘

นางธัญญาภรน์ เพ็ชรสุวรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

วัดบางโค  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๒๙

นายเธียรสิทธิ

์

เอียมแย้ม

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทรายคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

์

วัดราษฎร์ประคองธรรม

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๑

นายธวัชชัย รักอยู่
๒๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงนาง วงสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายสิริพงษ์ เมืองทีรัก

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๔

นางสาวสิรินดา ดำแพร
๑๑/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๕
นางสาวพิมพ์ประภา ปลูกชาลี

๓๑/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๖

นายสุทธิพงษ์ อาจโต
๐๙/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงฐานิตาณัฐ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงชนิกานต์ พูนสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงพรนิภา พานทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๐
นางสาวพิมล เพิมเจริญนุกูล

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายปฏิภาณ อิมลา

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงนันทิชา นิมนวล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธรรมนิยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อ้นสอาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ สิงหรา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล วัดยอดพระพิมล  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๖

นายสมศักดิ

์

ประทุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงอภิญญา ปดเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงนฤมล ต่ายใหญ่เทียง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศาลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ สาคร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายศุภกร พรหมมา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงกุลปรียา มัณยานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดสโมสร วัดสโมสร  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๔

นางสาวโต้ง ปานอิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายเอกลักษณ์ มิเขลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงพรวษา สอนศาสตร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงเมธาวดี ผินกลับ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงทัศนี ศรีครานุรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงสิริมา กาวี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต

 

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกชกร เนรจุฬานนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายปริญญา สีแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงศุภัชชญา ทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงปอวรัตน์ บุญเขียว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขวาง วัดคลองขวาง  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงนำเพชร ภูมะลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย วัดคลองตาคล้าย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๕

นางสาวศิรินทรา ด้วงเหม
๐๓/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๖

นายพิชากร ธนากรภักดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายนนทนัน วงค์มนต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงพิยดา ปะสาวะเท
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายพิบูลย์ชัย ชินนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงสิริธร ช่างเหล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย วัดไทรน้อย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงสุภัทตา ธรรมประทีป
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที 55

่

วัดมะสง  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงเมริษา ทีดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา วัดมะสง  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๓

นางสาวชลธิชา คำภีร์
๒๐/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วัดกล้วย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงตรงใจ กลัดแพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงธนวรรณ ลับกิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงนภัสชยา นิลสุวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายนรินทร อ่องลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา อบกลิน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงบุษยรัตน์ แสงศิลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

วัดอุทยาน  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๐
นางทัศนีย์ แก้วดี

๑๗/๐๔/๒๔๙๕

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๑

นางสาวนันทนา ศรีถนอมวงศ์
๐๕/๑๒/๒๔๙๔

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๒

นางกนกพร สุนาวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๐๒

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายพชรพล นิลพัฒน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดลานนาบุญ วัดลานนาบุญ  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุตรแสงดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายจิรครินทร์ จิระโกศลวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายปพน วรกิตติเดชากร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงพฤทธิพร เชือกรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงลลิตา ทัศนอนันชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงศิขริน เพ็ชรพลอย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงสิริยากร บัวบาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายปาณภู ศรีจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายวิชชากร ชูช่วยสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายอภิมงคล นะทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายพิสิทธิ

์

ถีระแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงกันติชา แซ่ตัน

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงณิชากร กลินมณี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงสุปติ

์

สาสนกุลวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงเชิญจุติ จารุปราณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงรุ้งเพชร โตม่วง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงปณิดา บุญมาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงวริศรา วัฒนวงศ์สุโข

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงณัฐสินี วิชญ์อริยฉัตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายนิติกร สุขจันทร์นิมิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงณัชชา พรบุณยา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงอมเรศ ภาโสม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงเบญญาพร ธนูสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายพรรษนันท์ หงษาธร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

นบ ๒๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี วัฒนวิทูกูร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัดเตย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนนทบุรี  ๓๕ / ๓๕

้

http://www.tcpdf.org

