
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๗,๔๕๔ คน ขาดสอบ ๑,๐๕๐ คน คงสอบ ๖,๔๐๔ คน สอบได้ ๔,๑๑๖ คน สอบตก ๒,๒๘๘ คน (๖๔.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๑ เด็กหญิงธนัตถ์กานต์ จุ่นอยู่
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงพัชรมัย รัชตธนกุล

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงนิพาดา วงศ์ยะลา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงธัญสินี เรืองทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายณัทกมล กมลพันธ์ทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๖ เด็กหญิงเบญจพรรณ สำรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงณัฐฐา เหล่าจีน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายไตรรัตน์ นามวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ สีดำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงณิชกาญจน์ มณีวิหค

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงพรธวัล พุกยิม

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์ประชารัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงชามาวีร์ เย็นฉำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงพรทิวา สระทองขาว

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงกรวิภา ยังยืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงแพรทอง เกลียงซอปาน

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายปยะวัฒน์ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงปณิชาณัฏฐ์ นิยะมะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงกุลนัดดา รอบแคว้น

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงปุณณนุช จาบกัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงเพชรรัตณ์ คงเข็ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายวรเมศ อรชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายภูริภัทร ปนอินทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงวนิดา โชติทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสุวรรณนี สุปตาชุน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงปริยากร จันทร์แจ่มหล้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอริสรา รูปสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ตังแก้ว

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงนวิตา แพรเขียว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนยินดี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายภาณุ ตีไชยรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศิรินภา ตาแสนแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงฐิติชญา เอียมโอษฐ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงวัชรภัสร์ ทองคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงวาสิตา เข็มทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๖
นายสัพพัญู เอกอารีจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๐๖
วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงพิชญา พิมพ์สุวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวฉัตราวดี วิไลรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๒๙

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๓๙
นางสาวดรุตา ทองเนียม

๐๒/๐๑/๒๕๑๒

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๐
นางสาวปยดา จันทร

๒๔/๑๐/๒๕๑๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๑
นางกุลนิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๒
นางสาวศศิชา แก้วนิมิตรชัย

๐๔/๐๗/๒๕๑๓

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายณฤทธิพงษ์ ใจทน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงศริญญา จอกลอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงชัญญานุช ช่างทุ่งใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงเพชรนลิน มิโก

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงธัญธร ศรีเพ็ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกนกพร แสวงทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงธีรานันท์ สุขนิพิฐพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงมยุรฉัตร คาทาสี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพรรณทิภา พูลมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงเอ่ยเชิงขวัญ แสงโสด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงนฤมล

เจิรญกิจวิทยากุล
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอชิรญา คำดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงญาณภัทร เดชธนะโชค

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงรวิสรา แย้มสุนทรา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงชลลดา เสงียมศักดิ

่ ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงฐิติภัทรา พันธุ์จันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ยืนยง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๑๑๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงรดาภา คุ้มพะเนียด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงจินตนา วะนำค้าง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงโสภา เจียรนัยวิทยากุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงชาริศา ศรีแพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงกมลพรรณ วันจงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ กลันภูมีศรี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงชนัญญา สงวนพันธุ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงชลธิชา เผือกทุ่งใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายณภัทร พาใจอ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธนากร โชติมณีกร

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายสุพจน์ นันทารียะวัฒน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายปยโชค อัมพรไพโรจน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายวัชรชัย เกียรลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ คำสี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสิริวรรณ รอดสู

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงชนิดา ชาวไชยยา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงอิสยาภรณ์ ฉุยฉาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุวรรณา ลินทอง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงอภิสรา อินทร์เผือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ กรุดแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุธิดา แซ่เตียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เหลืองสมานกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุนิตา ประจำเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายชาญชัย นิโกรธา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชิวปรีชา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายพีรวิทย์ ปฐมไพบูลย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายกิตติภพ ทับทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายสหภาพ คงยนต์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงณิชานันท์ ผ่อนผัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงปานตะวัน สมสกุลพรศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงพิชญา มิงอรุณ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๓ เด็กหญิงประกายดาว โพธิเงิน

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงนัฐอนันตา แก้วเปลียนรักต์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายชินดนัย จันทร์รักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงธัญถภา สาระสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุดาทิพย์ จิตเสนาะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงรัตนา แซวใจดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงธนัชพร เทียงรอด

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงธนัชชา เทียงรอด

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายรัชพล พาโส

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงวรรณนิภา ชัยขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงกรกมล นำทับทิมทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายเมติลักษณ์ อินทรศร

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงปภาดา ทรัพย์สมบติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายนพศิลป สวัสดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายกิตติทัต ชาวสวน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอารยา พิมพา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายประเสริฐ หลิมไทยงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายเมธัส วังบรรพต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายวิเชษฐ นาคทัง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอินทิรา ภมรพล

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงอรทัย แก้วภูนอก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกัลยกร อิมอาดูร

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายพลากร คงพากเพียร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายเจษฏากรณ์ จำปาพรหม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายกีรติ บุญมี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายศุภกร บริกัปปกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายวรวุฒิ ชะเอมเทศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายธนพัฒน์ พินโพวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงอริสา ศรีกระจ่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงศิวพร ชาพันดุง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงวรนุช เทียวมาพบสุข

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายวีรภัทร แสงทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอรุณกมล เงินสมบัติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ อิมอ่วม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงชลธิชา ส่วยอู

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายยุทธการ ศักดิศรี

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายจิรายุ แตงแฟง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สุริเวช

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายรัฐเขตต์ แสงทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ เปยมปาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงออมสิน คลังนาค

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ เครือศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายสดุจดี บุญกลอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายวรพล มังกะโรทัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายณัฏฐกฤต บิลเกษม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายไชยสิทธิ

์

นะวาระ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงเนตรนภา แวงดงบัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงกัณติมา ศรีนวล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายอัษฎาวุธ เปยดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐรินทร์ สำเนียงลำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงวิภานันท์ อุดมดัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายจิรบูรณ์ เนืองจากจุ้ย

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงจิราพัชร สุขอ่อน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายสรศักดิ

์

นพวงษ์ศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกา รัฐเสมอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายธีร์ธวัช พิมพะนา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายณัฐวัชต์ แสงเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงพรพิมล เปรมปรีดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงวรนุช ชาวัล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายเอกรัตน์ ศรียางวุฒิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๓
นางสาวจารุวรรณ ศรีคง

๐๘/๑๑/๒๕๒๐

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๔
นางสาวดวงสุรีย์ ชูราศรี

๑๐/๐๕/๒๕๒๓

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๕
นางศศิธร บุญสุขเกิด

๑๗/๐๘/๒๕๒๒

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๖
นางวรรณนภา ชัยมาลา

๑๔/๐๓/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๗
นางมนัญญา ชุ่มนาเสียว

๐๘/๐๒/๒๕๐๖
วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุนิสา อยู่เสือ

๒๔/๐๓/๒๕๒๗

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๕๙
นางสาวศิริรัตน์ อบสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวอัญชลี มณีอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๒๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๑
นางสาวนุชสรา เอียมแสง

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๒
นางสาวรวีวรรณ แก้วลาวเวียง

๐๔/๐๕/๒๕๒๐
วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๓
นางสาวปราณี สมสกุลพรศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๒๒

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๔
นางจินตนร คล่องแคล่ว

๑๘/๐๑/๒๕๒๕

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๕
นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ตัง

้

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายกันต์ชวิศ เหิรสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงกัลยกร ลิมศิริวัฒน์

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงณัฐณิชา สมพรสุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายณัฐพล ปฐมโรจนฤทธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงธัมมณัช เลิศวิจิตรจรัส

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงบุณฑริกา พิเชฐพงศา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปมิตต์ธศิล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงภควธู โสมขันเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงระวีนันท์ ญาติมาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงลักษิกา สุภชัยพานิชพงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายวิชญะ ศักดิอิสระพงศ์

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ ทรัพย์กุลอรุชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทรัพย์กุลอรุชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ นิมนวล

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ พนาสกุลการ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงดลดา มานะจิตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายธีระเดช เนตรเกือกูล

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงปนัดดา แวววีรคุปต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงปารณีย์ เก้าสด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายพชร เทียมเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วิริยประสิทธิชัย

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายชนานุวัฒน์ ยางสูง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงธนัชญา ธรรมศิริพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงปุณณิศา บัวจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพลอยแพรว กุลธนะโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายภีมวัจน์ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายภูดิส ชอบทางศิลป

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศศิธร ใจทัศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงสุนิชา เพ็ชรสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงอภิญญา ฝาเงิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงกรสิริ รอดฮิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงกัลยกร สายยืนยง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงกิตติมา จันทิพย์วงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงจีนตณาพร ไกรรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงฉันทณัฏฐ วิชพันธ์ุ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงชมพูเนกข์ ครองระวะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงญนันทนิยา ห้วยหงษ์ทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ เพ็งแสงอ่อน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงปราณี สมไพบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงพิจิตรา รองวัง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพิชญา มณีรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงภัทริกา เรียบเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงมนทกานต์ มังกรแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวรพร อัครเอกฒาลิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสิตา พงศ์พิริยะจิต

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอัญชิสา สงวนพันธุ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงจิราวรรณ สารแดง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงธิตาพร วาสนกิจจากุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิชชาภา สุพล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีมีธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงรัตตมณี งามสินจำรัส

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวรรณธร ดอนปานไพร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงวริศรา ทรัพย์ประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงวีร์สุดา นาคเส็ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงอภิญญา ชินนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงอำมริสสา พูลอำไพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงดุษฎี ผิวอ่อนดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงมิลตา นิลอ่อน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงกรกมล สุขผ่อง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงณัฐพร ธรรมชิโนรส

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วสำอาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงศุภัชญา นิมโพธิทอง

่ ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงณัฐชา หลวงศักดิดา

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงวิชญาพัชณ์ ชืนมีศรี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงสิริพร ด่านจับกุม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพิมพ์กมล คงประยูร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุจิตา ยวงงิวราย

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา ขุนเทียงธรรม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงประภัสสร มหาพรหม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพรรณณิชา รักเอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงศศิกมล เกตุมัก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงหฤทัย สุริจันทรา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงฐิตา เอียมแสงศรี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงณฐวรรณ คงพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงณิชา ชิณวังโส

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงทัณฑิกา ภู่เจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ติงดา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงพัณณิตา แปนประหยัด

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขพ่วง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงภคภร เขียวสูงเนิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงภาวินี ปนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงโยษิตา จันทรวรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงรติวรรษา กิจบำรุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุมาริน พูนทวี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงชนิกานต์ สังข์แก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงณัฐวิมล กิจประสงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพีรพร พรหมประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงรามาวดี ศรียารักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงรุ่งฟา นครซือตรง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงศรีวรรณ อรุณรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงเอมิกา สุมมาตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ศสิโรจน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจิรนันท์ จงสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ลบแย้ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงดรุณี สระทองจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ สันทราย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงลัลนา จารุพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงวรัญญา วรรณโสภณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงวิภาดา ห้วยหงศ์ทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงโศภิต อินแพง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงการต์สินี พรภทร์วัชรสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐธีมา ปานพราย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงนภัสกร ปลาบู่ทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ตะนุลานนท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงศรัญญา ทองงาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๑ เด็กหญิงอภิญญานันท์
ความดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงกนกอร บุญรอด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงกรกนก บุษบงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงฐิญานันท์ สุขเอียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงณัฐชา สร้อยสำโรง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงนวินดา แสงสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงวรพรรณ เปรมเจริญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงเอมอร สะอาดแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายทัศน์พล ใจฐิติวิทย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายบัลลังก์ ศิริสุขโภคา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ รัตนการูณจิต

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญขจาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงปรีณพรรณ ธงอาสา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงพัชราภา หมันตังธรรม

่ ้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงแพรวพราว พ้นภัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงภัทราพร แซ่เฮง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงศริญญา คลองสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุพิชญา ทับนาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงอรชยา สิงห์เอกสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายกมนทัต ชูเลิศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายกฤตภาส จิตดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายปรวัฒน์ ชาวไร่นาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงพิชชาภา ชูขำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงพุธิตา พ่วงถำ้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสุจินทรา อินต๊ะรักษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงบุญสิตา สุขสมบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสิรีรภัทร กอไพศาล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงอังคณา กิงแก้ว

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายจองฮุน ลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงนิธิณัฐ อินแหยม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายกฤษณพงษ์ แสนกล้า

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายกฤษณล คำจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายธนพัต แก้วเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายธัญธนา ตะโกนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายปณณวิชญ์ เหลืองอมรนารา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายรชต พุ่มพวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายเสฏฐพัชร ญาณพัฒน์สร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ หาญสมัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงปณณพร การดำริห์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงปุณณดา แท่งทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงเมทินี ปนเวหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงศิริพร โพธิทอง

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอภิสรา ปยะไพร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายนนธชัย บุญเลิศฟา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายสัณหวัช พรสี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สายภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี เอกพัชราพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงภัสนันท์ วรีร์ธนนนท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงรัญชิดา สงวนรักษา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงด.ญ.อรกุล หงอนทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธีรกานต์ บุญมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายภูวิชช์ ศรจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายวีรภาพ นิรพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกนกรส โสภิตานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงกัลยา อภิบาลปฐมรัฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา สังข์จันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงนุศรา พันเมือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงโยษิตา เลาโม่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา แปนเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายเอกรินทร์ อยู่เสือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกฤตพร ศรีเหรา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงบุณยานุช เกิดศรีเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เหต้าน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ หอมระเหย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธีระ อินทิม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายมงคล เสมเสวก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงญาณิศา เพียงกระโทก

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงธิดา พันธ์ประชา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๑๑๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนิรดา เมืองจอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ร่มพา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงสริตา กฤติยาพงษ์ศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุภาพรรณ ทองใบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายณภัทร ทักษิณา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายนันท์ธพัทธ์ เจริญสุขข์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายพัฒน์ธนัต ศักดิอิทธิพล

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายรชต กระเช้าเพ็ชร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายวราวุฒิ อนันต์สิริลาภ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงชนากานต์ บุญผุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงโชติกานต์ อำท้าว

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงธนพร โพธิบางยาง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ บุญเทียม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงธีรดา เพ็ชรประดับ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงปาณัสม์ ทุ่งพรหมศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงเมธาวี เเปนทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐภูมิ ปนประดับ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายธนกฤต วรรณรังษี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายอติรุจ รุ่งเรือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงจิดาภา หงษ์หิรัญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ผลงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงพิชญา คำพลัด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อ่างแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายนันท์นภัสร์ เจริญสุขข์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงเกวรี ณานอภิรักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายนารารุจ ทองทวีผล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวัชรินทร์ บุญทัศนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ดวงสร้อยทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงเจนเนตร ขันทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงฐิติกา ธนพันธ์คง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงทิพย์กัญญา วงค์คำจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงธัญวรรณ อินทรศร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพิชากร

กาญจนภักดีพงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงศวิตา บุญทัศนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายนนทกาญจน์ บัวพวง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายพศวีร์ ปลอดทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงกรชนก โตหนองหว้า

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงชลลดา สืบไทย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ ไหลสุพรรณวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงเกศกนก ฟุงขจร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงแพรวา จินดาสมุทร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๒ เด็กหญิงมณฒากาญจน์
ปานศรีแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายณัฐวัชร เทียงธรรม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงทักษิณา มานะเจริญวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปนโรจน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงชิดชนก บุญวัฒนวิบูลย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายภัทรวิน ตุ่มพลอย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายวงศธร ศรีรุ่งเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวัฒนศิลป คู่กระสังข์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงธันยาภัทร์ โสภณวัฒนโรจน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายกิตติพงศ์ เปรมจิตต์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงภัทรกันย์ รุ่งเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงอติกานต์ ปานสาคร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายกีรกิต จิรัตนานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายพัสกร นาคประสูตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายรัชวิชญ์ จิดารักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงจิราพัชร์ วิฑูรย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายณฐพล อ่วมเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงเจนจิรา แสงสุริยวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนวพร วรโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงพิชญา แก้วไทรฮุ่น

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงภัสราภรณ์ เวชช์ประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงวรัญญา ปลาทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้ววิไล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงธนพร อยู่เปนสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงเอมอร บุพโก

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายธเนศ เตียะตาช้าง

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายรัชพล เชือบัณฑิต

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายราชันย์ เข็มทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๑๑๙

้
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เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญแตง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงทิพากร พรมณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงชุตินันท์ เอียมประสพชัย

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอทิตยา พูลขวัญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายชาติพงศ์ สงวนสัตย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายพลกฤต สวัสดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงวริษา บริบูรณ์รัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายธีรภัทร อัถะบูรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงชลธิชา ทองบุญเพียร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงปยาพัชร โรหิตเสถียร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงอริสา ปนแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงอัญชสา กสิบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ปญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายพรหมเมฆ อรุณรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายภวัต ธนาจิรานนท์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายศิวัส ภูศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายสุเชาว์ ไหลสุพรรณวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายหฤษฎ์ ตันกิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงจิศรารัตน์ สาลีทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงโชติรส เส็งประชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงณฐมน เพชรแอ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงณัฐยา จะวะอรรถ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงถิรพร นิมิตรโภคานันท์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงทิพวรรณ ชูศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงธนพร กีบุตร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงธนัชชา จันทร์มา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงนฤสรณ์ ลานเทศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงปภาดา ปานสาคร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพิชชาภา บุญขันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงภคปภา เจริญสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงโยษิตา นิลพัฒ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงโศจิรดากมล ดาวเศรษฐ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายนันณรงค์ บุญญเขตต์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายพาทิศ วีสกุลวัฒนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอญาสิทธิ

์

สันติวิสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงชยิสรา ชืนประไพ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงธิดา ฉายแสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพรรณสิริ รืนฤทัย

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงรัตสา คำวัตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงลภัสรดา วงษ์จีน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงสิรินรี พีรพรรณพงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงอธิชนัน พุ่มพวย

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายพีรทัต สมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายวรปกร จารุศิริพจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วรักษา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงวรดา แสงสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายธนบดี แย้มบางยาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายธนพัฒน์ เซียงคิว

่ ้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงนราธิดี แก้วรักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงรวิกานต์

เฉลิมสาครเกียรติ
๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงวรรณชนก ดิษบรรจง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงศิรภัสสร โฉมทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสมิตานัน ศรีโหมด

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายณัฐดนัย ยอดอุดม

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายธนดล แซ่เหล่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายปฐมพรรษ ฉัตรศิรินันท์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายวรเมธ แกล้วกล้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสหภัทน์ ศุกรสมิต

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายสิรภพ ขำสุวรรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงจิรฐา พึงนุสนธิ

่ ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงชนาพร เบ้าทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ เอกปจฉิมศิริ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงดวงชนก สิริสุระกานนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๓ เด็กหญิงทิพพาพรรณ
ศรีดาวเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงทิพย์พิมล พจน์ปฏิญญา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวธารารัตน์ เหมมาลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงบัวชมพู ประถานัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงเมธิยา อิสระ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงลภัสรดา สุดตัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวนัชพร รอดท่าไม้

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายประกาศิต บุตรนำเพชร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายพัชระวรรธน์ ทรัพย์แย้ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายสุภรัตน์ มานะกิจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายเสถียรพงษ์ ปวนหลำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงกัลยกร แก้ววิไล

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงชญานิน ทวีตังตระกูล

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงนภสร เพ็ชรนิล

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงนุตประวีณ์ มนัสไพบูลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพัชมณ เข็มทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงพัณณิตา นาคทัง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงพัสวี อริยพรพรหม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงพีรดา เอียวสุวรรณ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงรัญชิดา บุญชู

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงรัตนพร เลืองเลิศ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงวรกมล วิมุตตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงวิมลสิริ เงินสมุทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงวิลาสินี ฉำชืนวงศ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสกุณา ขำสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอรอุมา สิงห์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงอัญกร กล้าณรงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายโชคชัย อดุลยธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายณภัทร บรูช

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายณัฐฏภัทร์ พราหมนก

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายดอม ยังพะยอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายถิรมน ใจกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายพีรภัทร เงาฉาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายภาสกร พงษ์ศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายภูบดินทร์ จันทร์เค

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายวรายุทธ ไทยประสงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายวัชรพล มณีโชติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายอธิษฐ์ เดชสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงกรวรรณ พรหมมาส

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงชิดชนก ศรีบัวเผือน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพัฒน์นรี

รุ่งโรจน์เบญจพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงสุดธิดา มีบุญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุลัคนา สง่าแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๖
นายเนติรัตน์ เกตุย้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายพงศพัศ ไทรแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงขนิษฐา ศรประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงชมพูนุช สุขทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงธัญสินี ริวงาม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงพิมพิชชา พรมฤาษี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงภูสุดา ลิวเวหา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอภิชญา เซียงอึง

่ ๋

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายกาจบัณฑิต ใจดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา นิลสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงปยากร อินทร์ฉาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงพัชรวลัย แก้วเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงยอดขวัญ แตงสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงวริศรา สิรินราพรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา บุญคุ้ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายกนกพล แพงลาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายก้องภพ พงศ์ชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายอภิรักษ์ จิตรอำพัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงเขมิกา ค้าทวี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงยามา โรจน์ธรรมรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงวริศรา นัยเนตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สมทรง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายธนพัฒน์ พ่วงทรัพย์สิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายสันติ เพ็งกลัด

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงจิรัชยา เขียวกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๑
นางสาวธนัชพร วิมลศิริ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงวนิดา แดงพูลผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรรณวิสา โชติศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงสุภาพร ฟกหอม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงอารยา ช้างชาวนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงอารียา จ้อยมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายศิวกร รัตนทรัพยาทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายสรศักดิ

์

เขียวแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกานต์ชนก ศรีโกศล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงเพชรลดา เถาตะกู

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงภัคจิรา พันธุ์ทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันนำแดง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงเมธาวลัย บุญเสนอ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุภาพร อรุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงด.ญ  อัญชุลี มีสุขดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายคมพิสิฐ จิตพินิจยล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายบุษกร วงษ์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงกฤติญานี ทับทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงณัฐนพิน รุ่งโลหะเรืองรอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพรนภัส พิมพ์โดด

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นำสุวิมลกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา พูลสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายวิศิษฐ์ โรจนนิรันดร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายศุภณัฐ ทองสายใหญ่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายโสภณ นุ่มนวล

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจิตติมา แจ้งประจักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงชฎาวัลย์ ศักดิเกษตรกูล

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ โคตละ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงพรชิตา ตาลเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงมณฑิตา หนูน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงสุนันทา อ่วมเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงสุวนันท์ หิงงาม

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจรจาศิลป

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงณิชาภัทร สันตติสกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายชยณัฐ อินทร์ศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายกฤตพัส ทรงศิลา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงกฤติน วงษ์สะอาด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายกิตติพศ จีบโจง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายเขตต์คิรินทร์ พลอยแสงสาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายจิรายุ สายสวาท

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายชาญพจน์ บุญดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายณัฐนนท์ เหลืองยังยืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ผู้เลืองลือ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญทิพย์ธนสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนโชติ ฉิงทองคำ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนบดี ธนสารผดุงกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธนภัทร์ อดกลัน

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธนัตถ์ภัทร์ สงวนทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธัญเทพ ถินกาญจน์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายธิติ ศรีประสงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายธีรเดช ทองมาดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายปฏิพล ปรางศร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายปฐมพร โคตรวงษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายปยะวิทฒ์ เกียงบางยาง

๊

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายพงศกร ทรัพย์ประเทือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายพีรพล คำนุชนารถ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ วงษ์โต

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ชาวนาห้วยตะโก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายภูวิศ อินทร์รักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายรัตนวิชญ์ ลิมทอง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายวิภู ค้ามังมี

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายศักดิพงศ์

์

เมธีรังสิมันต์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายศุภกฤต ศิรินานันท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายศุภโชค ลักษิตานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ สุริยะจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสถาพร เจริญทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายสมชาย พ่วงจู

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายสรธร โพธิระหง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสัจจวัจน์ พักเนียม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอกนิษฐ์ จงสอน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายอรรถกร เพ็ชรเลียบ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกรพินธุ์ เทียนเทียง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงกัลยา ทิมพิทักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงเกษรา มหาเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงจารุดา ชัยศรีประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงจินตพร เภรกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงเจณิษา เหลืองประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงชญาดา รูปสูง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงชญานิน บวรวุฒิพงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ วงศ์ภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงชนิกานต์ จารีบูรณภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงชลพร กระต่ายทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พรมมาเดช

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงณัฐนรี สุทธิประภา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงณัฐพร เอียวโพธิเงิน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงณัฐวัณธ์ ลิมบริบูรณ์

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงทินมณี วงษ์จ๊ดซี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงทิพธัญญา โลหะศิริกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงธัญรดา เหมือนวงศ์ธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงธัณฑิชา บัวไชย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน หรือนรินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ชวนอยู่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงบุญยานุช บัญเชย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงปภาวดี นิลประกอบกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงปาณิสรา รอดสำราญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงปานวาด พัทรนาถ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ จิรวัฒนกร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงพัชรวัล พรรณพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิชชาพร อนุกูลรังสรรค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงภัณฑิรา สุธรรมบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงภัททิยา ทองเนาวรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงภัทร์พิชยา วิจักขณ์อภิญญา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงภัสสร สามเพชรเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงภาวิดา รุ่งมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ เมฆดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงมัลลิกา แก้วพวง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวิรัลพัชร อินกานา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงวนัชพร สุทัศนวิชานนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวนิชา จตุราวิยสัจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงวรวรรณ ยิมน้อย

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงวริศรา วสุธาวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงวิภาดา เอกอุฬาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงศศิ ชาวนาปา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ภู่พูลเพียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงศุภนิชชา จองฟู

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ กาละศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงสมใจ สุขงาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงสุทธดา บุญยะมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงสุทธิดา ฐานบัญชา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุพัทตรา โชคชัยมาดล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุวิมล เกิดแฟง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอชิรยา จารุวัฒนชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงอรปรีญา บุตรนำเพชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงอรษา เกตุมอญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอริสรา เทศแจ่ม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอัจฉรา แก้วมหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงอัญญาวีร์ รุ่งนิธิฐานันท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอัษฎาพร กวีวัฒนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงอาภัสรา สมานชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงอารียา ชัยวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอิสรีย์ สุริยะฉาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๕
นายมาโนช อยู่ญาติมาก

๒๐/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๖
นายขจร ธิวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๗
นายบรรณชา คงจะแย้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๘
นางสาวสุธิชา สุขวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๗๙
นางสาวสุภัสสร ชูสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวกรกนก แย้มพรชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวยุพารัตน์ กล่อมฉิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๒
นางสาวสุพรรษา เนืออ่อน

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๓
นางสาวรัชนีวรรณ เอียมอาจ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๔
นางสาววรวรรณ เขียวหอม

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๕
นางสาวจิราพร จำปาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๖
นางสาวอรรถกาณต์ มหานาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๗
นายสุริยพร พึงเผ่าพันธุ์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๘
นางสาวสังวรี อรุณเลิก

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๘๙
นางสาวธรรมศจรส พึงรุ่ง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๐
นายธนาวัลย์ ปานคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๑
นางสาวรัชนพร กอนาค

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๒
นางสาวอินทิรา แย้มศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๓
นางสาวอุษามณี เจ็ดพีน้องร่วมใจ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๔
นางสาวเบญจมาศ ผิวบัวคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๕
นางสาวปรารถนา ชาติบุดศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๖
นางสาวมุทิตา พึงรุ่ง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๗
นางสาวบุญญาฤทธิ

์

ชังจันทร์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายวุฒิพร คุรุรัตน์เภสัช

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๖๙๙ เด็กหญิงปรีณาพรรณ แสงชูตระกูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์วัชรมงคล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงพัชรนิษฐ์ สุดสว่าง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงกชพร สรรสม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงคีตภัทร เสาร์เจ็ด

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงชนกพร ธรรมจง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐธันยา จิรัญญ์โรจน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงนัฐริดา อรุณวงศ์วิวัฒน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพิมพ์สิรี พิมพ์รัมย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายวิชยุตม์ คงชีพ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจรรยวรรธ ลักคุณา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวเบา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงฐิติวรดา เลิกชัยภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงณัฐชยา นพแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ กิจภิญโญชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงรติรัตน์ ต่ายใหญ่เทียง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงอรไพลิน ฉายาทับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายถิรพุทธิ

์

ดอนขันไพร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายธนุรัฐ เอียมกลิน

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนภัสส์กมล นพโชติภัทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สกุลมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงวรธิดา พินพิสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายณภัทร สาครสินธุ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงชนากานต์ อธิโรจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงธมลวรรณ พลายงาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงปณฑิตา ประสพพรรังสี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงภิรญา เชือขาว

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงอัญมณี เทียงธรรม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงอัญรินทร์ รังสีถาวรวัฒน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงอาภาณัฏฐ์ ชัยพรธนภัทร

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายวราธนัท กิจก้องขจร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงกัลย์กมล

เกียรติบุญญาฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงนันทา มหาครอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงชยินทร์ธร ชืนสกุล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงญาณีพิมพ์ เพชรรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงพีรดา เกตุมอญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ พันเกตุศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงกัญญณัช นราวุฒิพร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงชัญญา ฐาปนวงศ์เวช

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงฐานิกา

ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงธนัชพร บุญขจาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๐ เด็กหญิงธัญจิราธารณ์
เอียดเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงภคพิมพ์ เชาวน์สกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงมณีนุช เตชะวุฒิพันธุ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงรวิพร นัทธีศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ชอบทางศิลป

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายศุภกร วริศกุลธวัช

๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายพีรวุฒิ ทาทัว

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงปณณพร เกิดรืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กรปรีชา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงสุวธิดา เชาวสกู

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุจิรา คงดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปรินดา สุบรรณวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงปนแก้ว วิวัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสุพรรษา ช่อพิพฤกษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุวพัชร ชินเจริญทรัพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงอรทิชา เทียนทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงคณิสรา เชือยินดี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายชนินทร ทองจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสิริกร เณรบำรุง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงอนันดา พิมพ์สกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธันย์สุธี มณีเทศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายพฤหัส ปนปาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายนพนันท์ แคเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงขนิษฐา รอดผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงนันทพร เนตรประชา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายมงคล ช่างพิมพ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนัท เรืองปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายพุฒิพงษ์

วิริยะหิรัญไพบูลย์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงเนตรนภัทร เอียงเจียม

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๐ เด็กหญิงพลอยพรรณ ทองประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนิภาภัทร์ เนตรประชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุภิชา เฉลิมทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายรัฐนาวุฒิ ยอดยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

วรรณรังษี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายอรรถวุฒิ ดอกบัว

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนากร เทียนเล็ก

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายอนุกิต บุญค้าศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ ขุมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงฐิติพร เกษมสินธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุนทรโวหาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ยอดสุรินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงปราณี ศรีประพัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงภัครพร ชูพลาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

สุวรรณวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลปประภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงปญญาพร สุขดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงรุ่งอรุณ นุอู๊ด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ตัญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงศุภธิดา บางกีรติกร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา แสงอร่ามทิพย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายวีรยุทธ แปนอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายสรวิทย์ ชันเล็ก

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายสิทธิโชค นะวาระหะคุณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงชลิตา ใช้ชำชอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๑๑๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนัทชา หาญวิริยะเมธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงอรอิริยา พนักศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายธนัชพงศ์ เหียงอรชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายสหรัฐ ทองนำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงศิรประภา สินลม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจเยือกเย็น

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงอนุสรา หงสะมัต

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงพรวลัย จันทรส

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงพีรกานต์ เปรมยิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงอมลรัตน์ ทองดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริพิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายไตรศูรย์ สุนทรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายปยพัฒน์ ถินมาบแค

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายอัครพล จันทร์พวง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงพัชราภา เดชจินดา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงรมย์นลิน แซ่เอียว

๊

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายปพล ธีระกิตติวัฒนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายพีระพล จงสอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายสหวัสส์ ศาสตร์เวช

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงเนตรชนก เสนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ หอมแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๖ เด็กหญิงเพ็ญภาณุมาศ
ยินดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงวิรากานต์ โนนศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสิริยากร แสงศิริวุฒิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงอินทิชา บุญรอด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายพัทธพล น้อยทิม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายรพีภัทร เกษมสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายวรยุทธ สระโยธิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงบุษราคัม แก้วกุย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายธีรณัฏฐ์ บัวงาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอภิชญา อาจวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายชานล จิระมานิต

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายกมล ธีระชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายอัญญฤทธิ

์

อรุณรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายธรากร กรมิกานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายภูวฤทธิ

์

วัฒนไพโรจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงมัชฌิมา นิลไทร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกียรติซิมกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๓ ว่าทีร้อยตรีมนต์เมืองใต้

่

รอดอยู่
๑๕/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๔
นางกมลทิพย์ ดาผิวดี

๒๒/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๕
นางสาวขนิษฐา ถาวรประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๖
นางขนิษฐา วรฮาด

๓๑/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๗
นางจงกล ศุภวิทยามงคล

๐๔/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๘
นางสาวจุฑามาศ

จันทรประภาพกุล ๓๐/๐๓/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๓๙
นายฉลอง ชืนประไพ

้

๒๘/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวชลธิชา วัฒนาการ

๑๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวชุติมา คำเนียม

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๒
นางดรรชนี วิสาสะ

๒๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๓
นางทัศนีย์ อัคนิตย์

๐๓/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๔
นายนรินทร์ นครจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาวนวลสมร เผือนปฐม

่

๐๑/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๖
นายนิทสัน แก้วสระแสน

๒๕/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๗
นายบัณฑิตย์ กรึกกรอง

๐๓/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๘
นางสาวประภัสสร บุญทัศนา

๑๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๔๙
นางปรีดา พัฒนผลสุขุม

๑๖/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๐
จ่าสิบตรีปวัน ศรีสนิท

๐๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๑
นางภาณินี สุขสมัย

๒๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๒
นายภูชิต ชาวบางใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๓
นายมนต์ชัย เจริญนิติกุล

๒๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๔
นางมัฒนา จึงวัฒนาวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๕
นางสาวรติพร หุ่นภู

๐๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๖
นางรัตนา หิรัญโรจน์

๑๘/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวฤทัยรัตน์ ปญญาสิม

๑๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๘
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๕๙
นายวรรณธนะ ปดชา

๐๒/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๐
นายวิทยา เกิดช่วง

๑๘/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๑
นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์

๐๖/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๒
นายศรายุธ สุวรรณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๓
นางสมคิด รอดผล

๐๑/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๔
ว่าทีร้อยโทสมพงษ์

่

เล้าสุขสุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๕
นางสมมาต ตังคะพิภพ

๐๘/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๖
นายสมศักดิ

์

ศรีจารุพฤกษ์
๐๖/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๗
นางสมสกุล จิตราพิเนตร

๒๒/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๘
นายสันติสุข พันธ์วิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๖๙
นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรดำ

๑๔/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๐
นายสุชีพ เอียมทองคำ

่

๐๗/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๑
นางสุภา นุ้ยพิน

๒๕/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๒
นางสุภาณี ไชยเกษมสันต์

๑๗/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๓
นางสาวสุรัลณ์วดี ธรรมวิริยะกุล

๐๗/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๔
นางสุรางค์ วัยนิพิฐพงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๕
นางสุริยา หงษ์ทอง

๑๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๖
ว่าทีร้อยตรีเกษรา

่

แจ่มจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๗
นางเพ็ญศรี ชืนประไพ

้

๓๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวเมทิชา เจิมสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๗๙
นายแมนรัตน์ รืนละออ

่

๒๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๐
นายไพศาล ศรีจันทร์โฉม

๐๒/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายชาญวิโรจน์ บุญพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายชัชชัย ทับศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายศิลปวีณ์ สังข์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายปรวัฒน์ สุรธรรมจรรยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงพัชชานันท์ ฟกแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอภิสรวรรณ ผุยรอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงธนพร ชุมถนอม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร รุ่งเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงศศิมา ถวิลวิสาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงณัฐชา ศิริสกุลสังขกร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงศิวานันท์ จาฎพจน์วนิช

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงศรีรัตน์ ฐาปนพงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงศศิภา สมิง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายกัณตภณ นะราแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายสหรัฐ วรรธนะศิรินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายกฤติธี เมธสุทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายกันธิณัฏฐ์ สระทองนวล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายสรายุทธ์ นาคทัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายพิชญะ เสร็จแตง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายนรภัทร ทิพย์เนตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายสหัส พงษ์พากเพียร

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงจินตนา ซิมงิน

้ ้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เข็มทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงพรภัสษา คิดเข่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัฐชยา เกตุอู่ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงมาลิสา คณา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงสิรินดา ตังจิตพัฒนกุล

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงศศิธร พูลตาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกัลยกร ประทุมแสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงทักษิณา หาญทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายพงษ์รวี เทพไชย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายรัชชานนท์ สีผึง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายศีลสันติ ลิมปสันติศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐปคัลภ์ สมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธราณัฏฐ์ ชาวปลายนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายสิงหวัธน์ ปฐมวัฒนศิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธีรภัทธ์ บุญชูศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงรวีกานต์ วรรณากาญจน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงวริสนันท์ ภาสนวัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงจอมสุรางค์ นิตย์แสวง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงปวริศา พันธ์สว่าง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงสุทธิกานต์ แสงสุริยวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงปาลิตา เลาหบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิณห์นิภา มันใจ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงนิชาพัชรศิ

์

สุขอนันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงนัทธมน ถาวร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงพุทธรักษา เนียมเล็ก

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงวรัตน์ สุรัติเมธาพันธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุชานาถ คงศุภกิจภิญโญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงญานิศา พวงงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงอชิรญา จุลนิพิฐวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกันต์ชิสา พงษ์พากพียร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงเบญญาภา วรพลาวุฒิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายสรวิชญ์ อำพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายธัญเทพ พูนขวัญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายวุฒิกร สาลารัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกนลรัตน์ โสภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงอรญา ผิวอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงธนัญญา บริรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงปวีณา ชัยเสน

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงอชิรญาณ์ จักรวาฬณิชย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงปุญญิศา มาตะโก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงธนวรรณ ใช้บางยาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงวัชรภรณ์ ประดิษฐ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงศศิร์อร วิโชติวรรธนกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพลอยชนก สามเกษร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงญาดา มอบจัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสุพรรณิกา ไวยบุรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรานเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงรัชยาวรรณ จีนสืบสาย

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายอชิระ มุ้ยมี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายคุณานนต์ ประสานศิลป

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายชนพงศ์ สถิรพันธุ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภาคิน หรังช้าง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ สว่างจิตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายอชิตพล โพธาภิรัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายสิรภัทร ศรีพัฒนพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายนลธวัช ปฐมชัยคุปต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายเดชาธร แผนใหญ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงธนารีย์ ธรรมานุกิจเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงขวัญชนก ถึงสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงสุภัชชา พูลพอกสิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงวิรดา พรพิรุณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงปยภัคร์ พูลเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงพรพิมล สิงห์สรศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสโรชา พูนขวัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงธนพร เมืองเกษม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงดากานดา สุทธิรักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงรัฐฐิกาญ อรุณมาศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงสุทัศนีย์ ถึงสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงปวีณ์ลิดา ใจสุทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงสุกฤตชยา ศรนุวัตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายภูกริช พัชราพิมล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายวรกฤต แสไพศาล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายฐปนรรฆ์ แวววีรคุปต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายธนาธาน พลายนุกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศุภณัฐ เอียมมาธุสร

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายธีรภัทร ใจงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายหัสวีร์ ศรีจักรโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายชาญชิต เอียมประสพชัย

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายธนภัทร โชคเกรียงไกร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพัทธดนย์ บุญศรีทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงวรปภร จารุศิริพจน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงฟามุ้ย ทองขาว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุรีย์นิภา บุญทรง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ แนวแห่งธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพรรวินท์

ประเสริฐเวชทนต์ ๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงธีรดา ศกุนะสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงปริญดา เพ็งจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงชลนภัส สังขวิลาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงญาณิศา เอียมศริยารักษ์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงวรารัตน์ อนุเอกจิตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ โตพวง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงรมิตา พุทธคุณรักษา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สง่าเนตรเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงปวรวรรณ ปฏิพิมพาคม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงอภิสรา น้อยอยู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงนันธชา วรพลาวุฒิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปาณิสรา พันชนะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายธีร์ กิตติวรภัทร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายคามิน สุกใส

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายพีรวัส เฉลิมพลประภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายไอระวีณ เปลียนแปลก

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายกัญธง วสุริย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายวิริยกานต์ คีรีวิเชียร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายศรัณย์ ไพรศาลธีรเดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายศิวะเนศ กิจก้องขจร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงณิชชยา ทัศนานุตริยกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงปพิชญา

จิรกาญจน์ไพศาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรดรเกียรติกรา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงนิลยา

ประจักษ์วิกรานต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ธนานิรันดร์กุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงชญาภา อนุเอกจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงภัทรภร เอกจริยกร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๕ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ฐิติถาวรวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แวงวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ โชติรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงชญาดา อนุเอกจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุชานาถ กิจหว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายสูงเสียดฟา สิรศักดิชัยกุล

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายสิริภัทร์ อำภาพรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายภูวิศ อินทรเวศน์วิไล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงภัทรภร คู่ธนาภรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงวรัทยา อัฑฒพงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงชนภัสส์ ภู่แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงศิริพร คุ้มศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพิมาดา สถิรพันธุ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงวริศรา ศรีสมโภชน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงเพชรลดา สมิทธ์สมบูรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายปณณวัฒน์ สุทธิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงภาวิณี เกศวารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายชินปพัฒน์ วัฒนธีรางกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายพฤกษ์ อารีรอบ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ฤทธิสินธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงเบญญาภา คำวาส

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายบุรัสกร อนันตะคู

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงบุรฑริกา อมรฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงฉัตรชิตา พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงปณิชา หิรัญญสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐ / ๑๑๙

้
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นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายชวดล วัฒนอำพล

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงกิตติยา กันบุญมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอภิสรา ธีระแสงจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายณพล ภัทรศีลสุนทร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายชานุเดช เมืองบุรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายเจษฎากร พรทรัพย์ศิริ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงไอ กลันแก้ว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงฐิติพรรณ สิริรัตนนันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายจิรภัทร ผิวอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณปญญ์ชนก สามไพบูลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายผลิตโชค อรรถจินดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายอาวินน์ อาวอร่ามรัศมิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายกันตธีร์ ปานโต

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงสุภาวรินท์ ครูวิวัฒนานนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงทิพย์พิรัล พจน์ปฏิญญา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปยวรรณ แสงสม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรจเลข กฤษสนอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สิริวัฒฑโน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปยธิดา สิริพุฒิพรกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงธนิกานต์ จุ่นบุญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงทิพย์พิชา ช่างทุ่งใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงศิรดา ขำฟก

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอภิรตา อินทรภิรมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงพรนัชชา ฮวดเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงฉัตรทกาล มังแว่น

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายฐิติณัชช์ ชมภูพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงทัศนา แสงสร้อย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอภัสรา ห้วยหงษ์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงสุธาสินี ด้วงมี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เก้าลิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงชลธิชา เผ่าพันธุ์แพทย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงกิตติญา แม้นจริง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายพชรกฤต เหมือนละม้าย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงเปรมธิชา จันเปรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุกัญญา ยะโส

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีพนมวัลย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายปนิษกาล ดวงเดือน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงชัญญา พูนดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายเขรมอักษร ชาวไร่เงิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาวไร่เงิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสองฤทัย ชาวไร่เงิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สมุทรสินธุ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจห้าว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงนันธิดา แซ่อึง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงนัทชา อ่อนจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เพชรบัว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงปยธิดา จิตต์เดช

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงธนพร อธิศธนาเกียรติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงศรุดา จันทะวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงชวิศา ศรีแย้ม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวรวลัญช์ พวงศรีทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายกันตภณ จุ้ยศรีแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงเขมจิรา จำรัส

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายธนดล คณาปราชญ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงนุชนารถ สมทรัพย์เจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายโมไนย นิลสุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงกัณฐิกา เอกสินิทธ์กุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงมาริษา คำรางสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงคนธรส ภูศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายอมลณัฐ ทองดอนน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงอริศรา มาไพศาลสิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายสิทธิกร สมตน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทะอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธนบดินทร์ ม่วงพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายธนเดช บำรุงพฤกษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงตมิศา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายสิวะ จึงจรัสรัช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงวริศรา พัฒนพร้อมสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายศิริโชค อารีมานะกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายธนพล ทองงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ทองดอนแช่ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงภัทรภร ใจฐิติวิทย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายพิทักษ์ บุญประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงเว็นดี

้

พัว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายพิพัฒน์ เปรมวัฒนะสิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายจิรภัทร พฤฒาลิขิต

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายสุริยะ เจียมวีระบรรยง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงทิพย์อาภา แพรอัตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธนภัทร ลีวุฒิชัย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงดาราวรรณ ลีวุฒิชัย

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายพศวีร์ พัฒนพร้อมสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายกิตติโชติ โชติสมิทธิกุล

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ นิมรักษา

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายภาคิน ใจดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายวรวุฒิ ทองนิมิตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายบอย -

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงสุชาดา ชัยยะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงวรรณวิสา มีมังคัง

่ ่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงธัญชนก วงศ์เจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงสุประวีณ์ เถาตะกู

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงพิชญานันท์ ชุณหกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงกฤษณา ปลิวพิมาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพีรดา สุวรรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงพรหมพร บุญส่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงอริสรา สุขสุด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มหิงสา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายอนุสรณ์ กล้ากะชีวิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงกนกพร ผิวอ่อน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงอรวิภา -

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายปภังกร ปนกุมภีร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงอภิสรา ชืนชม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงธิญาดา ปดชา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงวิชาดา ห้วยหงษ์ทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ ม่วงทับแสด

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงชนิษฐา สำเนียงลำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ยินดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงอภิสรา ราชบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงชนิษฐา สายจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงศศิประภา วันคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายนที ห้วยหงษ์ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๑ เด็กหญิงประกายวรรณ
แดงโต

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายวงศกร เชือจีน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายสมชาย สุขทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงนงนภัส เอกสินิทธ์กุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงนันทมนต์ สาททอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงอโรชา แจ่มจำรัส

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงอรพิน พุทธบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายกฤษฎา หนูอ้น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงพรนภัทร ฉายาทัพ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงอรวรรณยา บุญมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงเอมมิกา ตาละบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายนพคล อินสำราญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขขึ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงชลธิชา นุกูลวิทย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงนภเกตุน์ ศักดิศรีจันทร์

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงนันนภัทร ฉายาทัพ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงภัทรวดี ศรัทธาผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุชาดา แดงโต

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายณัฐพนธ์ พิมพ์เพิมพูน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายระพีพัฒน์ มิตรดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายกิตติพงษ์ นำสุวิมลกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายธีรกาญจน์ จันทรอำพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายวัชรพล เยียงกุล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงอรพรรณ ชุมพงศ์พร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงกีรติกา เผือกทุ่งใหญ่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงปานตะวัน พูลทองคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงวรรณษา กษิตินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสมฤดี ตังเจริญ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายพฤษภา ทองดอนเหมือน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายศิวกร แก้ววิริยะกิจกูล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงศกาวรัตน์ กิติวัฒนวิลัยกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงสิริลักษ์ แซ่คู

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงสุวิภา กันใจมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายชูศักดิ

์

พันธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายพงศธร ชืนอารมณ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงภัทราพร อิทร์ไพร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๗
นางสาวปยะธิดา เอียงเจียม

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงจันทร์ทิวา กิจยิงยง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพิกจินดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงธัญชนก คงศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๑
นางสาวชาลิสา นัยพัฒน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๒
นางสาวอารีรัตน์ จันทมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงจริยา วงค์ตัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงนฤมล ประพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงพัชราภา ลิมศิริวัฒน์

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงพรประภา ยังยืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงชาลิสา ศรีรางวัล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงระพีพรรณ ลาภจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงศศิกานต์ กลินหอม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา อยู่คำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงจรัญพร ซังเต๊บ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงวรรณศิริ วงค์ตัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายอนวัช ผึงผาย

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายปกรณ์ชัย อำทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงนิภาพรรณ ฉายศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร อินสว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายธนพล เพ็ชรนิลพิพัฒน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปลายฟา ชัยสวรรค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายอนุวัช แก้วศรีพิณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ทวีสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงณัฐกมล น้อยทิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงไข่มุก แก้วสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายนัฐพงษ์ เก่งจริง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายสราวุธ ปอมสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายปาณัสม์ บุญรอด

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายปใหม่ มีเติม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายพิทยา ชำนาญพล

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงดารณี อยู่รุ่ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงวรรวิศา ปนบ้านกวย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ นิลจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ นามวิลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงสมิตา ตันภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงมณฑิรา บัวกัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายชนะพร สิทธิวงษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงมนัสวี ธรรมเทียงธรรม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงลักขณา นาชัยโชติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายชัยทัด เผ่าจี

๋

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงลักขณา ทรัพย์ขีเหล็ก

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายนราธร ผางาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายอัมฤทธิ

์

สิงโต
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงชลิตา เกริกธวัชศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงอรทัย พรมหล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงโสภิตา หาดรืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงสโรชา อุ่นลาวรรณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายภัทรพงษ์ แสงแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงพัชราภา อ่อนน้อม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงณัฐนิชา กลินอุบล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงวลัยพร นวลคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงสิรินันท์ ปานประดิษฐ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงพิณพรรณ มีสวนนิล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แฟงมาก

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปนปฐม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงประภา เปนผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงสิริพรรษา สามงามแจ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงกรองกานต์ บุญสม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงนิสาชล คำสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายกานตพงศ์ อำพาส

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงณภัทร กิมฮะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงประวีนุช เกิดเพิม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๐
นายอะคาน -

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายทศภาค ประเสริฐสินสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายนพนันท์ ไผ่ล้อม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงพจนา แก้วเปลียน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงกรณัฐ สุริยะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายอมรเทพ แตงร่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขชู

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงพัชธนันท์ เสลาฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายภาคภูมิ พันธ์แจ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายภูวดล พรานบุญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายอดิชาติ เรืองจุ้ย

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงธัญญาพร พิมพิชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๒
นางสาวอาทิตยา หมีทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๓
นางสาวภัศรา หนูแดง

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายจักรพันธ์ กิจหว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายวศิน ศิริพิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลยแย้ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คนน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายรวีรุช หุ่นคล้าย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายนครินทร์ ใจยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ชาวข้าวไร่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายถีรพล ยามดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายศุภโชค มีทรัพย์มัน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงศศิกานต์ แก่นแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ลิมเจริญ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงพัด ดาวเรือง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายสงบ ตระกูลความดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงศิริพร สามทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

ตาพัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายวิชา หลวงคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงนริศรา ช้างโก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ จ้อยอ้าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายวัชรพล สายใหม่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายชาคริต อรุณศิริวัฒนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายภูมินทร์ ซาเฮ้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายกิตติพันธ์ งามดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายกิตติพจน์ งามดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงพรเพชร บุญประดิษฐ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๘
นายวรรณชาติ เสือกลิน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงนันทิพร ทรัพย์มัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงนันทิมา พรหมพิทักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายเรืองยศ ศิริขันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน พลอยคีรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ เอือยอ่อง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงแก้วฤทัย แดงมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงเบญจมาศ แซ่ลิว

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงวันวิสา เพียรจำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงณิชมน จงอิว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงนิภาพร ทิมหอม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงปทมวรรณ ทังพิมพ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงภควดี อินทรศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงมาริษา แซ่โก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงรัชนีกร แนวถาวร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายเรวัต จารุวัฒนพานิช

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงศุทธิณี รินทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายมนูญ ตันหอมช่วย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายเอกรินทร์ กุลวัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงปาริตา มุ่ยอี

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสุนิสา วรรณรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา อยู่อ่อน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายอิทธิ

์

มัตสรรกฤษณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงพัชรียา สุวรรณวาท

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รอดวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายศึกษิต สิงห์นุ้ย

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายกิตติพงศ์ บุตรรักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ทิมหอม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายภูธเนตร เล้าอรุณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายศุภชัย วัฒนมะโน

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงกันตยา เสริมสินธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงชาลิสา วงษ์สกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงณัฐธิชา กกใบงาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงนริศรา ประจวบกมล

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงรัฐกานต์ เหมมะณี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงอังคณา พัดไสว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงอัญธิดา เอือยอ่อง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงเหมือนฝน ดอนเสือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงนำเพชร คูเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงจริยา ภุมรินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงนันทริกา มณูเลิศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงศิรภัสร รัมภาสกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงวรรษมล กลันแตง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายธนกาณต์ มันคง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายภควัต ขันเครือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายอัตพล คำดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงณัฏฐานิตภร ทองอ่วม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายทิวา ทับสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายตะวัน ฉิงทองคำ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายประพันธ์ เนียมจีน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ กิตติโชติชัยวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงณัฏฐชา แสนท้วม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พิลาสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงสุทธิดา ทองบ่อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงคคนัมพร แสนท้วม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงจิตอารีย์ สงพรมทิพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงณัฐชยา ศรีนรคุต

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงสุพัตรา -

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุภัสสร โสนุช

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายศุภชัย ฉิงทอง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายกบกลา อยู่อินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงน้องเพชร เนียมจีน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงอรปรียา พรมพิราม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายธิติกร ขออินกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายธีรภัทร์ สิทธิโชติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายพงษ์ ตาเงิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายศรายุธ พลายงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายปลวัชร ภักษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายราเมศวร์ สวยสด

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายมงคล เอมอ่อน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงอาทิตญา อัศวะภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงจรรยา สมมุติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงเมธนียา อินทร์กุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายสิทธิชัย ทองอินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

อินทร์ชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายปุณยวัจน์ เจียมพุก

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายจุลจักร ผลเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายสุวัฒน์ นิลเปลียน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช่วยแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายเฉลิมพล ทรัพย์ล้อม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายญาณภัทร เกิดทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายยุทธนา กลินขจร

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกัญญาภัค สังข์เงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงกนกกร สุขเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงธนพร งอกผล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงปภัสรา เจตพุก

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงภัณฑิลา ขันธ์มัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายวีรวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงญาณภัทร รามัญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายอภิวัฒน์ เกียมแสนเมือง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปาริตา แซ่เจา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงอริศรา ศรีเกษม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เลิศปาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงสุธิดา เดือนฉาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงรัตติกาล แสงฉาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา อนุพนธ์พร

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงรัตติกานต์ พอสมตน

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงพรพิมล นิธากร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ เชาว์ปรีชา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายสุรเชษฐ แสงฉาว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายคฑาวุท คำอยู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายสิปปภาส โพธ์ศรีทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๐ / ๑๑๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายวิศรุต มันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายเกรียงไกร กวางทุม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายคมสัน สาระวาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายเฉลิมชัย สงจินดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายจิรายุทธ โตบุญรอด

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายภาณุพงศ์ จีนะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงสุริตา นำทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงนาเดีย อิมน้อย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงสุภาวดี สุดเทวี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ผกา จงสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงสิริริน เทียงลิม

่ ้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายชนดล มันคง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงศุภิสรา มันคง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายสุธี แจ่มแจ้ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายกฤษฏา มีสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ เปยมเต็มดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงนิภาพร ยางสวย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงเกวลิน ขันทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ มันคง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายศุภณัฐ พ่วงเครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายชาติชาย เชียวชาญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ วัฒนวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๒
นางธัญญธร รุ่งเรืองบริบูรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายกฤษณะ ดาสาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงนริศรา ชะดารัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่ลิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงอรอนงค์ แย้มสรวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายศณิตศร ใจบุญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายกัณชัย สันติภราภพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายชนะชล แก้วนำมิตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายถิรวุฒิ แซ่จิว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายธนิน มากประเสริฐ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ โสนุช

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายวีรลักษณ์ ทันตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายอนุกูล ชาวนาเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายอนุสรณ์ สะอาดชูชม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายอมรเทพ ปฐมนิติธาดา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายอมรพันธ์ ปฐมนิติธาดา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงปาริชาต ริวทองชุ่ม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงศิริธาร ห้วยหงษ์ทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงสิรีธร ศรีประทุม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงวริยา ทองพูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงปภัสรา สันทัด

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงธนัตดา อ่อนรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายหน่อ ไทยใหญ่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงพรหมพร ดวงดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงศรัณยา ดีพรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา สมบูรณ์บัติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายรพีภัทร แซ่เฮ้ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงชลลดา กัวะห้วยขวาง

๊

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงปฏิมา การนา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เทศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายศิษฎี ฮกยินดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงวนิดา ทองแท้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสือรัก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงปน ธำรงธิติทัศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายศุภณัฐ อินทร์เหยียว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพัชรี มังน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุจจิตร์จูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายรพีภัทร ถินมาบแค

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ มันสุขผล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายปตทวี นกงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงภัณญารัตน์ เหลืองสมานกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงคริสชา วุฒิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงอนิศา ขวัญโต

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงนิชาภา แซ่แต้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงสุภัชสรน์ ธุสาวุฒิต

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงอรพิน ปญญารักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงฉัตรฑริกา มีสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายดนุชภร ชุติวัตธนากูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยมนตรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายศุภวัชญ์ บุญประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายณรงค์ชัย ทองสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สนอยู่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายนัฐวุฒิ ก้อนทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผ่องใส

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายณัฐภัทร หลักคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายธนภัทธ์ สรรพกิจวณิชย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายนวพล พงษ์ศาสตร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ พึงโภคา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงจิราพร กระจ่างยุทธ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ โตเฉย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงชนิกานต์ โตทัพ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงชนินาถ ม่วงแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงชุติมา บุญลือพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงฐานิดา ฉินมานะศิริ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงณัฐฤดี แซ่ชือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงธนารีย์ เขียวยศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงปริยาภัทร พวงสร้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงปุญญิศา แสงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงปุณณมาส เรืองทองดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี สระทองอุ่น

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงมนัสวี เส็งดอนไพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงวรัญญา ว่องไว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงวรากร สีหนู

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงวันวิสา ทนุพล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองอ่อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยศเครือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงโสรญา ตาลโกนกุน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอรไพลิน รุผักชี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายกิตตินันท์ สงพรมทิพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายเกือกูล

้

คุ้มคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายจักรภัทร ลีละชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายจุลจักร ออมสิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายเทพพิทักษ์ พระแท่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายธนบดี นามแสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายธนา ตังเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายพัฒนภูมิ ทองเชือ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายศุภกร แซ่ตัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายสหพล ลีลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอนจิวไพร

๋

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงเกวลิน ดาปาน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงเกศสุดา เยือแม้นพงศ์

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงขวัญทิชา นิธิธนาสันติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงจงสุทธา แซ่ตัน

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ใจเอือย

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงญาใจ เสมแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงทิราภรณ์ เข้มแข็ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงธิดาวรรณ คำวัติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ผาพรหมมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงปภัสสร ใยยา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงปริณดา จงสถาพรยิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงพิชญา สกุลลีรุ่งโรจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สุริยะกานนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงภคพร ปนเพชร

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงมนัสวี เจริญวงศ์วัฒนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงมนัสวี ตันสงวน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงมยุรี วรรณวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงมานิตา จิระสกุลไทย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงศศิชา เกิดสมบูรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงศุภนิดา สุดาทิพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงสุทธิญาดา คำวิรา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงสุธาริณี ภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ พันธ์ตัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงอรพินท์ จินดารัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ อิมพันธ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายเชาวลิต สีหรัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายวัชพล ภาวโน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๐ เด็กชายกิตติพรไพโรจน์ สิริวัฒนาพาณิชย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๑
นายจักรินทร์ อุไรพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายชนะโชติ สระทองนิม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๓
นายปกรณ์ จุ้ยโหมด

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๔
นายปยวัฒน์ พลเยียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๕
นายมณฑล สระกบแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๖
นายมาวิน ชวดมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๗
นายศุภกิจ ทิวาลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๘
นายโสภณ เสียงแหลม

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๓๙
นายอัครพล แก้วภักดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๐
นางสาวชลธิชา ลิมเจริญ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๑
นางสาวชลลดา จิตติชานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๒
นางสาวชโลทร แร่เพชร

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๓
นางสาวณัฐฌา หยดหย่อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๔
นางสาวทัศญภรณ์ ชัยชววุฒิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๕
นางสาวพริสร ภารา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๖
นางสาวพัชราพร สุขสำราญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๗
นางสาวพัสตราภรณ์ สระทองเบีย

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๘
นางสาวภัทรศิริ จันทราทิพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงวนัสนันท์ สระทองทา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๐
นางสาววรรณภา อ่อนอยู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงวิภาดา ตระกูลรัตนโชค

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๒
นางสาววิภาวี สระทองอุ่น

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๓
นางสาวอภิสรา อ๊อกเลียง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงอริสรา แก่นเรือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๕
นางสาวอาริตา แก้วสุขใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๖
นายมัณฑนากร ภูมิภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๗
นายวชิรวิทย์ กอบกาญจนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๘
นางสาวชารีนันท์ วันทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๕๙
นายธนากร จ้อยร่อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๐
นายธัชภูมิ เผ่านิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๑
นายพรรษพล

แสงอุไรประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๒
นายยศวริศ ปานเสียง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๓
นางสาวชลธิชา มูลทองชุน

๐๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๔
นางสาวมะลิวัลย์ บุญลือพันธุ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๕
นางสาวมาริสา แซ่เอียว

๊

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๖
นางสาวศุภดา ริวทองชุ่ม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๗
นางสาวฐิติกานต์ สมจิตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๘
นางสาวนารีรัตน์ กวางแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายธีรยุทธ พุทธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายวิทวัส ชาวนาเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายธเนศ คำอินทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงพิชญธิดา เสรีรัตนเกียรติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงรัตนาวดี เชียวชาญนา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โต้งหนองกบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายถิรวิทย์ เรืองฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายคมกฤษณ์ อ่อนแล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายพรชัย เซียงฉิน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายวีระพัฒน์ สร้อยจอม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายวีรพงษ์ จันจะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายภัฒน วิญูธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายวุฒิพร ยอดเพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายกฤษดา ประดิษฐ์โยธา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายสุทธิพงศ์ ชาวนา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จงมีสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงศิริวรรณ จิระสกุลไทย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกิดบัว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ มากงลาด

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์ พรมมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงแพรวา แก้วมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายภานุพงศ์ เหมือนสุวรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายธนพล อุ่นเรือน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงศศิลักษณ์ ไพรวัลย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงพรชนก บุญพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงณฤดี นุวงษ์ศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายชาตรี สังทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธีรพงษ์ แสนนนท์คำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายวัชรพล อุ่นเรือน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงพจมาน สามคุ้มพิม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายธนบูรณ์ วิรัตน์ไพศาลกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ท่านำตืน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงจิดาภา ทองแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงณยฎา โสดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงธนัชชา แจ่มจำรัส

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงปริยากร รอดเทศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงปวีณา แร่เขียว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงอารยา สามศรีทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงประภาภัทร มันคง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงปาลิดา อินต๊ะนนท์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงณัฐรดา เพ็งมา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายสิทธิชัย ทองดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงทักษิณา โพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงอณิสรา วรรณพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงสุพรรษา กว้างใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายพรเทพ ขุนเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายเกียรติภูมิ ทองมูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๘
นายขจรศักดิ

์

วันเย็น
๐๓/๐๙/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๑๙
นางสาวเขมิกา จันทรประชุม

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำกองแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงอารยา จันทร์เปรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายอนุชา อ้องาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายสัมฤทธิ

์

วงษ์โคคุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงตวงทิพย์ ทองดอนเหมือน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงพรธิตา ไชยบาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายอณิรุจ จันวิลัย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงอติภา เษมศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกอรุณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายธนชัย ชวดมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพิยดา สระทองเขิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงปญามาศ อุนะเสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงวรางค์ภรณ์ ทองพ่วง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันโท

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงรมนลิน ทองดอนน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงธันย์ชนก จิรวิวัฒน์เสรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงศรสวรรค์ สุวรรณหงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายศิวะพัฒน์ บัวสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายเตมีย์พงศ์ โพธิใบ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายชฎา วิมูลชาติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวัชระ สิงห์กลิน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงประภัสสร มณูเลิศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองดอนอำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงอาทิติยา สุทธิบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงนันทนัช ชัยเดช

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงเสาวภา พันยุโดด

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงอนัญญา จงชัยชนธัญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายปรินทร์ ทองแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงลาวัณย์ เผือนประไพ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงดวงแข บุญทิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สามงามขาว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายสุรชัย แซ่ไล้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายนิเวศน์ ศรีสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุสนี ณ อยุธยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายสุภวัทน์ หงีฮัว

่ ้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายอภิพล ทองดอนน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายธนเทพ เจริญวิบูลย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายพงศกร ทองจันอับ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงเขมรัตน์ ทองดอนพุ่ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายธีรพันนากร แก้วสมบรูณ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายประสิทธิ

์

เข็มทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงนาราวดี ทองดอนตัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงอรจิรา สระทองแก่น

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงอรรัมภา สระทองแก่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายธนา ตรียะพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายอติพล พวงมาลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายนพพร ลำเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายมานพ ศรีทุ่ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายฉัตรชัย สิงห์กลิน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายอนุวัฒน์ สุวรรณศร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายอัครเดช กาสี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ทองดอนน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงทิพย์วรรณ โอ้โลม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายลิขสิทธิ

์

ดอนทองแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงสุจารี ใจเทียงแท้

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงอาลิสา วิงวอน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงอรชพร อุดมอำนวย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงณัชชา ทองดอนน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา เส็งเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ทองดอนเหมือน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงสาวลักษณ์ สินทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงศราวดี เทพแสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลามเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายศักดิดา

์

ใสแย้ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายวงศกร มีวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงศิรินภา อุ้ยโหมด

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สระทองย่อ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายธนภัทร สระทองแหม็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายชุติพงศ์ ทวีเดชอำนาจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สระทองรอด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงไอยดา ประภาพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงรัตติการ์ แย้มอาษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายเอกรินทร์ โพธิอินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา สกุณะสิงห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงสิริยากร คนบุญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายธัชพล แย้มอาษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เหมือนรุ้ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายวรกาญจน์ ศรีสมุทร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงชนิกานต์ สระทองด้วง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายธีรเดช ขุนแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงจีราพร สระทองแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงณัฐนรี วงศ์หนองแวง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณประเสริฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรพัฒนาสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ม่วงทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงศุภพิชา มโนรุ่งเรืองกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงศศินา สระทองแปน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายปกรณ์ชัย สระทองอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายธนภัทร จันทร์ทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายทศพล สระทองที

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงบุณยานุช จิตรรักมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงฐิติมา เล้าอรุณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายภาณุพงศ์ สระทองคุ้ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายวันชัย แย้มพิกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายสุรชัย สระทองแหม็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๕
นายณัฐนนท์ บูชา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายภราดร สระทองแอ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ มังน้อย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงจีรภัทร เมฆคุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงเกตุ แสนแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายศิลา คำแก้วไทร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายคุณากร หลวงศิลป

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงคริษฐา มากวิจิตร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๓
นางสาวสุขสไหม เพ็ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงดลนภา ภุมมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๕
นางสาวกวินณา เพ็งชันรอด

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๖
นางสาวขวัญใจ สุขยงค์

๐๔/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๗
นางสาวพีรยา อ้นหลำ

๐๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๘
นายภัคกฤษ สุจิตชวาลากุล

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายธเนศ บุญมี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ กลินนิมนวล

่ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายจักรพงศ์ จูมัจฉะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ แวมประชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายนิคม รืนนุสาร

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายภัทรภูมิ แก้วโทอินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายวีระภัทร บุญสอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายภูวดล ใจตรง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คนขยัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงชุติมา ใจตรง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์หอมหวล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงปาณิสรา ปาดอนไพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์โต

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงสิริวัลย์ เส็งดอนไพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่อัง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงไอรดา บุษบา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงจรัญญา นิติสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงกาญจนา โหงฉิม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงสุนัดดา เส็งดอนไพร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายณัฐพล ชังเย็น

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายอภิชาติ แซ่คู

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายอนิวรรต ใจเทียงแท้

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ ดอนไพรเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงธัญญานุช แก้วดอนไพร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงจิราภา บูชา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายอัษฏา บูชา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วประโคน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงภัคจิรา แดงดอนไพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ บูชา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงอภิฐา สุขสมกิจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงบงกช สุขกากิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงญาดา ทองแท้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายเกรียงไกร หงส์พัฒนชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายถิรวัฒน์ บุญดอนไพร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงอริสชา แสนกล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงลักษณ์ขณา จันทร์ไชย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงชลธิชา ทานะจิตต์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายกอบชัย ระม้ายศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงปใหม่ แซ่ตัน

๊

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงประวีณ์ณุช มีพจน์เพราะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงวรรณรดา สีสด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงพิญาดา อิมเมือง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงวรฤทัย เนียมหมวด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงนำหนึง

่

ฝดสามแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงชวณัฏฐ์ สีสด

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงโสรยา ปลังกลาง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงศศิธร พรมสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงจริยา บริสุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายคุณากร อุยเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมณโฑ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายเจ๋ง เสมอสิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายศักดิศิริ

์

ท้องพิมาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายอัศวิน บุญมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายธีรชัย ชืนชม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงอาริชา รังทน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ไซสิงห์โต
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงเมทาวี ขันทองดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงพรเพ็ญ เจริญศิลป

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงคริสต์มาส ไทยวัฒนธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายวีรเทพ สุกโทน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายธนดล หมืนเอ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงทิพย์ชนา ชินวรกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงดวงฤทัย ดวงพิมพ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายธิติสรณ์ มาเทศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายกิตติ เหมือนแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายภานุวัฒน์ กุลแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายชลวัฒน์ ทองดอนแอ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายณัทฐนนท์ คนทน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงขนิษสา พืนไธสงค์

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงปภาดา เหมือนลม้าย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ จ้อยร่อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ วงษ์เพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายทัตพงศ์ ทองดอนเหมือน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธีรพงษ์ ก้อนนวล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายวีรภัทร อาทิตย์รุ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายอานนท์ จำปาเทศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงห์บุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงภัคจิรา ปูยวน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงศิริฤดี สุรโคตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงสิมา รัชวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุชาดา สมเหมาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีล้อม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงสุพิชญา มีเนตรทิพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายจานทอง ก่อวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายอาทิตย์ชัย กันทะวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงธิติยา ยะยง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงปรารถนา พาด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงสิรารมย์ ประสพเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงนันท์ทิกร สิทธิโพชร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายณัฐพล ดอนเนตรงาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายพัชระ ลิสอน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงแสงงาม น้อยสงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงลลนา วิญญาคุณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายชัชชัย ห่วงเอียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายณัฐพล เรืองทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสงสาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ นาคสีทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายนวพล ใจสำรวม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายธรรมนูญ แซ่เอียว

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายธีรภัทร ยศเครือ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงสะเดา สายน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธรรมสรณ์ เพ็ญอัมพรกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงฐิติมาศ งาช้าง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงชลธิชา รุ่งเรือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

อิมเสมอ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงสายสมร อ้นแพ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงชมพูนุช กลินถือศิล

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงสิรินทรา นิลตะโก

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายกิตติชัย ไปเขียว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงพรไพลิน ดลประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงทิพย์นที จินดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงเปรมกมล หม่อมแดง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายอุดม พรมยาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เซียงหลิว

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงเบญจพร สระทองจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงปรียานุช ผิวเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงพนิดา มหาโชติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงอริศรา ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงอริษา สระทองเขียว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงพิไลพร คนสัตย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงกอญาวี สุขแสงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงชนิสร ระย้าย้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายโชคชัย รุผักชี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายราเชนทร์ แก้วบัวดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงชไมพร ด่านปาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงทิวา ศิริเมือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงประภาศิริ พันยุโดด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตรีอำนรรค

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงฟาใหม่ พรมห์สิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงภาศินี นุเจิน

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงวรัชยา โฮกอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงศศิธร ชูศูนย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงศุภมาศ จิวบ้านเผือก

๋

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงอนันตยา เวียงชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงอนุตตรี ผลไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงเอือมพร

้

ผิวขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายกัมพล อุดแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายดำรงเดช คงนิยม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายสุรพัศ ยอดเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายสุวัฒชัย พรมเดช

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายพีรพล ห้วยหงษ์ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงสายชล นนทศิลป

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายกิตติภพ รุผักชี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายณัฐพัชร์ หลวงกาวี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายภัชพงศ์ สิงห์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายธนกฤต หินทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รอไกรเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ใจหวัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๗
นางสาวปณิตา เรือนทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๘
นางสาวนันทณีญ์ ปองทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๗๙
นายปรัชญา เปรืองกระบิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๐
นางสาวกรรณิกา พรหมประสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๑
นางสาวบุษบา แก้วมา

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๒
นายวรกมล สอาดศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๓
นายวิทยากร ทิมโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๔
นายสหัสวรรษ อยู่ยง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงเบญจมาศ บุตรพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายธีรเมธ พิลึก

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงพรรณิพา เจเถือน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงบุญฑริกา จันทร์ดำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายบุริศร์ เก้าลิม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายณัฐพล ก้องภักดีสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงนรินทร รืนนุสาร

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายบรรณวิชญ์ พินิจการ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายณัฐกร กราบทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายภูรีวัตร บุญดอนไพร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงธนพร พินิจการ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขสะกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายธีรนัย ณรงค์อินทร์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงธัญทิพ อ่อนดี

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงภาวินี ดอนวัดไพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุวิมล แจ่มจำรัส

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายอัษฎายุธ กุลสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายธันย์ธนัตค์ หัสดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายธนกฤต พิทักษ์เงินดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงปุณยาพร ทองเชือ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงณิชาภา บูชา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายยศภัทร สงใย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ พูลทองคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายจิรายุ สระทองแฝง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงแสงอุมา สระทองหน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงภัทร์ฑิตา จิรพัฒน์ดำรงกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายจารุกิตต์ สระทองโดย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงปุณิกา พรอารักษ์สกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายทิชานนท์ แก้วหนองโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพิชญธิดา สารนพคุณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงนรกมล เปลียนอ้อ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หิรัญญสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงแพรวา ลีกิมฮุย

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงภควดี แตงแก้วฟา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงวัลภา ลิวเวหา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงชลดา เนียมหอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงณัฐติการน์ อยู่ศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงธัญญธร สุริโย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ นาคสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงลลิตาวดี เกษมสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงสุภาวดี ลิวเวหา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงกัญจนพร เรืองทะวิชา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงจิราพร สาริตุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงชุติมา บูชา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงฑิตยา สมกุล

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงนิภาพร บัวขาว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงพรชิตา สมบูรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงมุทิตา วงษ์สังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงมุธิตา ศรีนวลขำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่ตัน

๋

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงลัดดาพร สายสินธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงอภิชยา ศรีสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงกัลยาณี พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงเกศกนก เทศศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนนรินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวัลย์วลี จันขู

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๑
นางสาววริยา ขันตีสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๒
นายมีศักดิ

์

ชืนอนุสรณ์

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๓
นายวีรยุทธ มีสา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๔
นางสาวชัชมัย วงษ์ชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๕
นายจิรายุทธ ผุยรอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๖
นางสาวภัครจิรา แสงเจริญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๗
นางสาวเมวดี เพชรหลำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงสุทราทิพย์ กำมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๔๙
นางสาวอรุณรัตน์ นวนมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๐
นายสุทธิชัย สมุดเวช

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายอนุยุต พันธ์เพิมพูล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แร่มี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงชุติมา มูลทองแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงพรศิริ เภาวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายวีรพล ผลทวี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงนิสา เตชะสาย

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงณัฐชา เอกาบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงจารุพรรณ สนจุ้ย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงกานติมา เต่ารถ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงเกตน์สิรี เพิมทองคำ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองแท่งใหญ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงญาณภัทร อาจน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เรียนเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงดวงหทัย แซ่ลิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายถิรวัฒน์ รอดพ่วง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายทินภัทร เขม้นดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีคง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายธีรภัทร คงสบาย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงนันทิชา ศิริพิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนิติกานต์ สาระ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงปยธิดา เกษรบัว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายพชรพล พันแจ่ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงพัณณิตา ทาแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงพัชรา ภาวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฉำเกตุ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงพิมตะวัน ผ่องศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงพิมพาพรรณ พูลสมบัติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายมิงมงคล

่

รุ่งหลุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายยศภัทร ตามประทีป

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ วิราทวีภัสร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงอรปรียา มูลสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายชนพัทธ์ บุรินทร์รัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงญาณสิรี รอยพยอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงพิจิตรา โตรอด

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงสิรินยา บุ้งกุ่ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินเอียม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายศักดิธัช ตันสุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงจิราภา ศรีทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงเจนจิรา ล้อมวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
เรียนเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงฟองจันทร์ สามชูสินธุ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงระพีพรรณ เพ็ชรหงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงอริศา ม่วงทวี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงอาณุรัตน์ คำกงลาด

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงนพเกล้า ทองจำรูญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงอินทร์จิราไล ขำวิลัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์วัน

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงขวัญแก้ว ดาวลอย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงตรีทิตยนิภา สีหนู

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงลักษิกา วิมูลชาติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงอภิสรา อัมพันดร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๒
นายเกรียงไกร ชูราศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๓
นางสาววศินี มังชูพันธุ์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๔
นางสาวสุภาวดี สามฉิมโฉม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๕
นางสาวลลิตา บุญนาวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๖
นางสาวศิรินุช พัดขุนทด

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี เพชรแต่ง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๘
นางสาวณัธชา แสงทับ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๐๙
นางสาวเบญจมาศ ชัยสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๐
นางสาววราภรณ์ แย้มสำราญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๑
นางสาวเหมือนตะวัน ฉิมนุตพาน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๒
นางสาวสุพิชฌาย์ สามงามขาว

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๓
นายวรินทร จีนประชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๔
นางสาววรรณพร นักการ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๕
นายสุรสีห์ อำไพจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๖
นางสาวกรกนก กันทา

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๗
นางสาวคณิศร พันพุก

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๘
นางสาวจิรัชญา บุญสืบสาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๑๙
นางสาวทองสุข เหลาสิม

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๐
นางสาวปาลิตา เอียงประยููร

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๑
นางสาวพีรดา สามกองงาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๒
นางสาวรัตนา ลับจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๓
นางสาววาสินี สว่างอารมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๔
นางสาววิภาวี นาคมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๕
นายบุญฤทธ์

ิ

ตันติเวท
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๖
นางสาวสิรินภา กองลีวัด

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๗
นางสาวสุวิภา สามบุญเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๘
นางสาวลลิตา น้อยหลวงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๒๙
นางสาวอารีรัตน์ มีครองธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๐
นายระพีพัฒน์ สุวรรณพจน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๑
นายเมธวิน เสือโตใหญ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๒
นางสาวปฏิมา อิมโอฐ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงรฏา ผิวอ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายอิทธิพล ช้างน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายสุรดิษ สามงามเขียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา จุมวรรณา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงกานติมา เทียบคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงพรรณษฏา ผันตะโก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสิรินยา ร่มโพธิดี

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอรพรรณ เอียมจ้อย

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงมณีญา ภู่แก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ อิสสระกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายอภิวิชญ์ ใจดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ สิบโคกกรวด

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเยือกเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศิรินคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิรินคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายธนพัฒน์ ทองหล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายนัทธพล การะเวก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายวิศรุต จันทร์ชุ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายสรธัญ ทุมาภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา อิสสระกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปาณิสรา สร้อยประทุม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวรรณษา ฮวดเชียวชาญ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอิทธิพล ขุนนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายเจษฏา แปนกลัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มีถุงทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายเอกพจน์ หาสีงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงการต์ชนก บุตรพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงนัฐมล มีครองธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินแสน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ คำภาพล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงวิภาวณี ปนประดับ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายกีรติ สังข์กร

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงวิภาวดี โคตรนาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายพสุธา ใจดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงพรทิพย์ สอดสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงวรรณพร รุ่งรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายโชติหิรัญ ภู่ระหงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายดนัย แสนตุ้ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายปญญากร ยศม้าว

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายวรสัณห์ กันหา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายอาทิตย์ ปมณี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายอณุวัฒน์ โตแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงชญานินทร์ ลิมบริบูรณ์

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๗ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
มหันขวา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนระหงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงจันจิราภรณ์ จันทคาต

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงผกามาศ เจริญสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายคณิสร แสนคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเยือกเย็น

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายภาณุเทพ อนันต์สุขสันติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายวิจักขณา พินทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายวีรภัทร ท้าวกัลยา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ คำจ่า

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงชนณิชา อินกงลาด

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงเวณิกา อินกงลาด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงอาภัสรา มณีสอดแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๐ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอุมาพร ชัยหา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงอนุสรา หมันทรัพย์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงพิมลรัตน์ อ่วมจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ไพรยการ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงฐิติพร โอสถประสาท

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองนรินทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา บุญชูวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๗ เด็กหญิงกนกวรรณศิริ
ดีรอด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงวรรณวิษา รักษาสัตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงธนภรณ์ หวังนิยม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงประภัสรา ศรีอันยู้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงรพีพรรณ สนจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงณัฐวิภา สุวรรณเกิด

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ เถือนถำแก้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงฮิหนะ ศิริผ่องแผ้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกุลธิดา คุ้มสืบสาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงรดา ทรายทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๗
นางสาวมะลิวัลย์ กาศเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ สุขพันธ์อำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กรจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายปรมิทธิกร นัทธีศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงสุพพัตรา ม่วงศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงณัฐกฤตา หงษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงอภิญญา พงษ์โสภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงอารีย์ หอยสังข์ทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงมีสุข ยังบ้านห้วย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงสุภัสสร นิรันดร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงสุรีมาส มีสาวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงวริศรา นาคประพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงอนันดา รุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ใจเย็น

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายพีรวัฒน์ เสือดอนกลอย

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงชยาภรณ์ ชูวงศ์วาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงชมพู่ ยมไธสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงจิรดา บุตรชุน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๑ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โยงรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายอิทธิพล กรวิเชียร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายอิทธิสุทธิ

์

กองเกตุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงพลอยชมพู แสงศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงสุติมา ปะทานัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอารียา ตะเพียนทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงกาญจนธร ทองบ้านกวย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงสุนันทา ประทุม

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายวายุ จงหมัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายวิศรุต สร้อยสังวาลย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายสิปปกร หนุนภักดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงดุลลยา พาสอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๗
นางสาวปราณี อยู่ประพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ชายวอน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงสุภาพร มณีโชติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๐
นางสาวสุพรรณษา ทองพันชัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๑
นางสาวสุนิสา โตนาค

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๒
นางสาวธวัลยา หัตถกิจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๓
นางสาวสโรชา บุญคง

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงโสภิตา หมันการ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายธรรมบท หนุ่ยศิลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ แนวทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ตระกูลศรีมงคล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงปทุมวดี เปล่งวิทยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงเมษา ฐานิสสรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายยศวิน บุญปรีชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงปาลิตา เดชจินดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๒
นางสาวทิพย์วรรณ แก้ววงษ์วาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๓
นางสาวนพมาศ โคตบุตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงสาวิตรี ตังเมือง

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๕
นางสาวฟาริดา อัตโน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๖
นางสาวการะเกตุ นาคหล่อ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๗
นางสาวญานิศา พุกกะคุปต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๘
นางสาววรรณิศา ตอนไต

๐๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๕๙
นางสาวศิริอำพร ปูนปาน

๒๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๐
นางสาวจินตรา พัวทา

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายมิงกมล

่

-
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงพัชมณ นัทธีศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงจิราพัชร กิมเกถนอม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงชลดา เทียนทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายธนพัฒน์ แก้วสุริย์วงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงสุพรรษา เกิดสมบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ ชิวปรีชา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงสุทธินี วงศ์สวรรค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายเจริญศักดิ

์

เหต้าน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายธนภัทร ขำบ้านกวย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงนริศา คงนิมนวล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายนพดล บุญยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายเทียนชัย พูนวศินมงคล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโต

๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

เทพจัง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงลัทธวรรณ ดาวใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงพรรณิภา เนียมไทย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงชุติมา สาธุการ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มนต์จันตรา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงนภจรส สุวรรณโชติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงสุขมัยพร เอกพงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงปยรัตน์ เนตรประจักษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๓
นางสาวนารีรัตน์ ศรีเพ็ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงนิสาชล เปลียนศรี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงรุ่งนภา เล้งคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายบรรเจิด ชูราศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงณัฐฌิชา คงประจักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงปณฑิตา อบอุ่น

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงระพีพัฒน์ อยู่นันท์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมภูพงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายจิรวัฒน์ พานโพธิทอง

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายนพดล แก้วมหา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงนิศาชล แสงจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงมนต์ชิตา ปองสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงสุนิสา กฤษดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงอทิตยา ศรีเฟอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายสิรภพ พีใหญ่

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายคงเดช แสงหล่อ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายจิรพัฒน์ พันธ์สีทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงเหมือนฝน แซ่ลี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายธนัช โพธิทองนาค

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายชนะชัย สืบราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายต้น บุญมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปนสมนาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายพรชัย คงเมฆา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา จันย่อยศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงสินี ศรีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงจริยา เกษมสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณเวช

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงปณาลี จินดารัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงปริยฉัตร เทียงราตรี

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงอริยา วินิจกัลยา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายปฏิภาณ เนียมแสวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ชีพรต

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงชลธาร ทรัพย์อบรมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงธนัชพร สุรพล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมนะสินธุ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงบุณยานุช ศรีปญญา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงวสุธาภรณ์ พรมลิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงวิชุดา วิรัตถิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่โง้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๓
นางสาวสุภัสสร ขันทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายรัชษา ปานเงิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายจิระเดช พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายนันทชา ทองหล่อ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายพรเทพ เอียมมี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายวีรพงษ์ หงษ์ศรีจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จินดารัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปะเทสัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงธนาวันต์ วงค์ษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงศิริวรรรณ ปานมังมี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงสิรินรัตน์ พลอยนิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายกฤษดา

จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายณัฐพล คำเสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายวทัญู คงชืนสวัสดิ

่ ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายอุปถัมภ์ หงษ์สาวดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงกนกพร พันเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๓๙
นายภาคภูมิวงค์ คำสร้อย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๐
นางสาวเกวลิน เนียมแสวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๑
นางสาวพิมพ์ชนก กระฉอดนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๒
นายณัชพล ศรีจันทร์งาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๓
นายณัฐวัตร เขียวคำรพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๔
นายเพิม

่

พูลผล
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๕
นางสาวรักษณาดี อบเชย

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๖
นางสาวราตรี ลุนสลิต

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๗
นางสาววนัสธิดา หวังกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๘
นายปยะวัช ตันติพานิชพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๔๙
นายรชานนท์ เข็มทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๐
นายณัฐพัชร์ อบเชย

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๑
นายตรัยรัตน์ ดวงประทุม

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายธนากร เนียมสว่าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เชือมหรีด

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงธารทิพย์ บุญใส

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงวริษา เมฆทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๗
นายพรพนาไพร คุ้มค่าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายกฤษณัย สุยะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายกิตติภัทร คำหอม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายจักรกฤษต์ โพธิสมบูรณ์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายธีรภัทร ทยาพัชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายสิทธิเดช ชีวัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงจิรัชติกาล ขนุนทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายภัทรดนัย เชือมหรีด

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายลภัส ศรีจินดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายวรพล งามสง่า

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายศรเทพ ภพสูงเนิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายสิทธิกร ปุริสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงพรศิริ อุบลรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงลดาพร ผุยคำชา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายพิชยุทธ เกิดอยู่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายธีรพงษ์ ศรีคำยง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายนำพอง สุนทรอำพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายนิติภูมิ ไข่แก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายพลกฤต ชินวงษ์พรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายวสันต์ โพธิทองคำ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงขวัญฤดี อินมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายคณต นาคเรืองศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายณพัทร แซ่โง้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แสงณรงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา เรืองประชา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงสุรดา จันทร์หอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายปฐมชัย อินนอก

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๔
นายรัชนะ พฤกษ์เกษม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ครุเสนีย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงวนิดา บุญขุนช่วย

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๗
นางสาวอิสรีย์ อุดมพืช

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๘
นายกฤษณะ คงดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๘๙
นายจันทราช ปานสกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๐
นายอิสรา ข่ายสุวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๑
นางสาวพีรดา วรสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๒
นางสาวชุติกานต์ ภิรมย์เอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๓
นายชัชวาล บัญญัติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๔
นางสาวณัฐพร หอมเกตุ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๕
นายชาลี กรุดแสงจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๖
นางสาวทินารมภ์ แก้วโกมุท

๐๘/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๗
นายชานนท์ คงเจดีย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๘
นายพีรพล เรือนเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๒๙๙
นางสาวดวงพร ฉำมาก

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๐
นายอดิศักดิ

์

เวียงสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายกฤชพล วงศ์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธนวิทย์ ยอดเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายธัชธพล บุญคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายพรรษธร เกตุแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายวัชรากร รอดเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายสุพจน์ หาญลือ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายอรรถชานนท์ คงสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายธวัชชัย เอกเผ่าพันธ์ุ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสุริย์วงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา ดำขำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงแก้วตา กลินถือศีล

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรศาสตร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงธนัศมี สุดสวาท

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงธิติพร ปรึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงรัตติกาล เหล่าชัยศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงสุพัชชา คงเวช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ธัญธวัช

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงจิรนันท์ นันตาเขียว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงจิราภา พลชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงวราภรณ์ อารมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงศศิธร อัศวพรศักดิไกร

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงสุภัสสรา ดีสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงจิราพร จันทร์ทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงภัสสมล อ่อนชูสูงทรง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงเมธาพร แก้วอ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงสรัญกร เพ็งสุพรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงธันยพร นาคละมัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีพนมวัลย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงอรยา อยู่ศรีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงธัญญมน บารมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงปฐมาวดี โพธิสีดา

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายธัชพงศ์ แย้มพุ่ม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายภัทรภร ปนเวหา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๗
นายสุทธิพงษ์ วงศ์แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๘
นายอิสริยะ ต๊ะจุ้ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๓๙
นายเอกภพ เอียมโฉม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสรศักดิ

์

ล้วนดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงจิดาภา เวชอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แดงพูลผล

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๓
นางสาวนุชนาถ ปุยทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๔
นางสาวเนตรศิริ รัตนสุวรรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๕
นางสาวสุธาทิพย์ สากระสันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๖
นางสาวสุวิมล สินธุสอาด

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงกนกกาญ สุวรรณวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงชลดา แปงทอน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงญาณิศา สายยืนยง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๐
นางสาวณัฐณิชา คงคาเย็น

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๑
นางสาวนพวรรณ สมกุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๒
นางสาวเบญจวรรณ มหาสังข์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๓
นางสาวสุทธาทิพย์ แก้วบูชา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๔
นางสาวอาทิตยา ระเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๕
นางสาวกุลิสรา สายพร้อมญาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงชลธิชา กลำศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงปวีณา นิยะมะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงดารณี อ่วนนนท์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๕๙
นางสาวสุนทรี คำมหา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๐
นางสาวชลธิชา จิตติอาษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงปรายฟา บริสุทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ รัตนพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๓
นางสาวอภิณห์พร ฐิติพรเลิศเมธา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายพีรพล บุญทองเนียม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงวรรณศิริ เงินอร่าม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงกนกอร ทองดอนยอด

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงหนึง

่

ใหญ่จี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงณิชานาฎ เจริญชนม์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงสุพรรษา ขำยินดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายธีรภัทร อรุณพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายดนัย นาหอ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงสุพรรษา จะริรัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายพชรพล ไทรหาญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายชัยเมธ รูปคมสัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงสุภาพร สุกุมลจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายนฤเบศ จันทร์แดง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายตันติกร มนต์คลำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายสัมฤทธิ

์

ขาวพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายปญญา มากสุดปาน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายจิรัฏฐ์ เนตรวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายจิรสิน วิมูลชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายชาญวิทย์ รุ่งเรือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ก้อนทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายสิโรดม นิมนวล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายธีรยุทธ สุขชัยศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายชาคริต สามทองกลำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายวันแมน วิมูลชาติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๘
นางสาวกุลสตรี พยอมอำพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายธนณินทร์ คงเปย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงชลธิชา กานต์สิทธิโชค

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงนพมาศ พิทักษ์วงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงนภาวรรณ บัวคลี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงนาตยา จันทร์ละมูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ชูกิจสกุลณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงปยากร ศรีประมงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงอภิญญา ครุฑธา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๘
นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถ

๐๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๓๙๙
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ

๐๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๐
นางสุมาลี ทิพย์เทพ

๒๙/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๑
นางสาวอทิตยา สมตัว

๒๔/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายชัยพัทธ์ พ่วงจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงประภัสสร ชิวปรีชา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงชนินาถ ห่วงเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๙ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๕ เด็กหญิงสุธางศุ์รัตตน์ กิจก้องขจรชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงดากานดา ยิมพวง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงคชาภรณ์

ผลพัฒนาสกุลชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๘ เด็กหญิงวิบูลย์ลักษณ์ นาคถนอมทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ธนชัยกานต์กุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงโศรยา นาคสมกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงพรนภา เพชรวงค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงปาณิสรา มีกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๓
นายเอก อังกูร

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงอรพรรณ ไทรชมภู

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงพรนภา ศรีอ่อนรอด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงสุพรรษา มณีวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงรัตติยา เหง้าพรมมินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๘
นายชวนากร กลันบุศย์

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๑๙
นางสาวพัชรา บุญแสงสี

๓๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงศุภากร นาคเกษม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงอสพาภรณ์ ลาภเพิมพูลยิง

่ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายสงกรานต์ เทียมเวหา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุศลรอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายปรมินทร์ นุชชาดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายสุรจักขณ์ ใจหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายศิวัช สินวัฒนาเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายธีรพงษ์ รุ่งเรือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายธนภัทร์ สระทองเอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายปกปอง มะลิทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายชัชพงษ์ ศิริวิทยรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายกุลธร รักเรียนกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงวรัญญา คงคาหลวง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงเกศกนก ทองเอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงชุติมา เอียมสอาด

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงภัทรธิกา สกุลมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ หุ่นรูปหล่อ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงพิมลนาฎ มีฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงจีราพัชร จันทวาท

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงอภิชญา แซ่ตัง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงวรัทยา วิมูลชาติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงกัญญ์พัสวี สงวนซือ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงดลญา กลินประทุม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงอรยา ซังฮี

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายธนพล พรมสูงวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายวัชรากร จำปาศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายยุทธนา ปนศรีนวล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายกนิษฐ์พงษ์ แก้วนิลทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายกิตติ หนูมาน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายเพิมพูล

่

เอียมพลับใหญ่

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายณัฐปคัลภ์ วัฒนวิจารณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายปฐมกาล พุทธนะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ญาโนภาส
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงวิภาวดี คชศิลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงกฤตธียา ชมขวัญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงปณวรรณ ซิบังเกิด

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงนฤชล สวนสามแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนไพรที

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงคีตภัทร ทองดอนแช่ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองดอนน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์วาลย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บูชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงปฐมาวดี กำจัดภัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงธีมาพร รัดรอดกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงวนิดา เวทการ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงณัฐฐา จงอักษร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงกนิษฐา อาชวพิสิฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายสุวิจักษณ์ ประเสริฐสิทธิพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายวรชิต เจริญกิจสมบูรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงจิราธิป ศรีโพธิอ่อน

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงธนัญญา สีนิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายกตัญู อิศรศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายสรยุทธ กิจแสงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงสาธิตา จิวเจริญกาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตังทวีพัฒน์

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายภูริพัฒน์ เข็มทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายศิวภัทร์ อระวีพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายสุรนาท ศรีโพธิอ่อน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายนันทเศรษฐ เอียมเอกสกุนี

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงณัฐพร บุญเสถียรวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายกรวิชญ์ รัดรอดกิจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายบุรธัช เอียมเทศ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายกิตติคุณ เกียรติแสงทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงWENXIN SU

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงนิชาภา รัตนจำนงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายธนกฤต ธนาศรีวิไล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายณฤเทพ ตรีศาสตร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงปุณยวีร์ ธนาศรีวิไล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงปยานุช แซ่อึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายธรรมนูญ โง้วสกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายบูรณัฐฏ์กรณ์ นิยมพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายนนทวัชร์ คณาเฉลิมวัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายปรัตถกร ตังเวทย์ถาวร

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทรัพย์อำนวย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงกุลปรียา หวันลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงกุสาวดี จงราช

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายวิทยา สุขอยู่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายสิรภพ อบรมทรัพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงภารดี คล้อยอรุณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงธนัชพร โสดาวัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงธัญชนก โรจน์ยินดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ดอนงาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงกนิศฐา วัชรสุรชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายต้นตระกูล ศรีตองอ่อน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงกมลวรรณ บางคงหลวง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงอุดมภรณ์ ยิมโสด

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงเอนจีน่า สหัสสะรังสี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

หวดสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายธนกร ก้อนทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๒ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงแพรวา ภักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายธีระพงษ์ สระทองย่อ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงธีรดา สีดา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายปวริศร์ อารีกิจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ คุ้มไพรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงโชติกา ศรีสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อ่วมอยู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงภูวพร จิระวโรภาส

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา ทำดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายกชานนท์ อือตระกูล

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เหมมาลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงมุกชญานิษฐ์ คำไทรแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายไกรสิทธิ ชูราศี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ ยีอินทร์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงปยธิดา ดอนปานไพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงปภาพร สระทองบ้อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงวันวิสาห์ ศรีสุรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงชุติมา แก้วไทรท้วม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงพัชยา ปนโรจน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงกัลยวรรธณ์ ศรีสุรักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงจันทิมา พยอมอำพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงวิภาพร บุญทองเนียม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงนภสร ตรีอินทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงกนกณภัทร รัตนกุลปกรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายธนดล บุญมี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายพรสิน แซ่เต็ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีผิวหอม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงรภีพร หุ่นดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงฑิมพิกา จันทร์รุ่งทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงวิภาดา โสดาวัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงธีมาพร ดอนงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงณัฎฐพัชร์ อภิญญาณัฐกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงวิมล ส่งศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงภควดี ศรีวัฒนานนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายอาชัญ ชมยินดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๓ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงสุจิตตรา พฤษ์ร่มเย็น

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงธัญชนก ตุ้มนิลการ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายกล้าหาญ บูชา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงชนารัตน์ สีนิล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไทรจำปา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงปฏิณรัตน์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายอธิป เทียนดอนไพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายธรรมนูญ ธาราธีรภาพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงวานิสา รัตนวงศ์เจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงณัฐญา ลุประสงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๕
นายธนวรรธน์ แซ่ตัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๖
นางสาวกชกร ไทยสง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๗
นางสาวอัญชิสา ท่าทราย

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๘
นางสาวณัฐนรี ตรีอินทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๕๙
นายอภิชัย เจริญผล

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๐
นายวิธิกร ธรรมวิถี

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๑
นายธีรพล ออมสิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๒
นางสาวธารารัตน์ ไทรระพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๓
นางสาวชลิตา ชมวิชา

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๔
นางสาวพชรณัท เขมวราภรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๕
นางสาวณัฐชยา บวรไพบูลย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๖
นางสาวสโรชา พอขุนทด

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงนภาลัย เกษจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายอำพล แก้วบุบผา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายวีรวัฒน์ เส็งเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ พิมพ์ศรวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายธนภัทร เดชพลับ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงปนิตา รุ่งรัตนกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงวรนุช ศรีแพรศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ตรีเดชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงชลลดา ชูสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไทรทองมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทับมะลิผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงศรัญญา สมมุ่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายอภิลักษณ์ วารินินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงนิยตา มูลทองตน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายสุธัช วงศ์อารีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายรุ่งสุริยา อ่อนส้มกิจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ก้อนทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ แก้วไทรหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงเมริษา แก้วไทรอินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายธีรสิทธิ เหมหงษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายวรรณวุฒิ เนตรจุ้ย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงปรารถนา ศรีหวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายถนิต แสงนิล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ห้วยหงษ์ทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงคีตภัทร มณีจันทร์สุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายธนกร ตราชืนต้อง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายธนาวุฒิ ราชสีวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๕
นายฉัตรชัย ศรีชืนชม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๖
นายสหภาพ เข็มทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายเจษฎา ศรีบุญรอด

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายธีรพัฒน์ โจซิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายธรรณกร ศิริวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุกันยา บางปอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกัลยา ศรีกำปน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงประภัสสร เพียรทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีสาเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายปติกร อุบลภาพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงอุษา มะกรูดอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ จินดานิล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฐมล ศรีจันทร์โฉม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๘ เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ
สุวรรณทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายศรายุทธ ศรีอยู่ยงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายชนะพล วจนรจนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงณัฐภัสสร สว่างวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายภูริ อรุณพงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายนันทภพ ศรีพารัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายบุญไทย พม่า

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายสุวชัย ทาทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนเอียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายพงศ์ศิริ นราทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จุ้ยสมบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงปยะฉัตร วงษ์กวน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายอิน สามสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ โมกขพันธุ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สามโพธิศรี

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงศนี จันแปง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงวาน บุญทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงฐนิณา มีจีนสุด

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงชนฐิตา ศรีบุญช่วย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายนนทพัทธ์ กันพร้อม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายวันณจิตต์ จิตต์ใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายพลพรรธน์ จันละมูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายศิรพงศ์ คชศิลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายสิริฏศักดิ

์

พวงทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายฌานวัฒน์ ปนศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมเดช

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายพชรพล ประทุมแสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายสรยุท ประทุมรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พิบูลย์พันธุ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายธนกร ขำชม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงประสิตา แสงสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ฮวดศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงกิตติมา กิจรักษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงจุฑามณี สถาพรรุ่งเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงเมขลา แสงทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงพรลิตา จำเริญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ สรรพช่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญทวี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ยิมพยัคฆ์

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายพีระพล สนใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ ประทุมรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายอนุรักษ์ อานา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๖ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายพัชรพจน์ ศรีจิว

๋

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายพิสุทธิ

์

คชศิลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายเมธา ไทรชมภู

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงกชพรรณ ปนอินทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงณัฏฐพร ปรีชา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงใบเตย บำรุงวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงกฤตชญา พวงวรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงพัชราภา แซ่โง้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงเพ็ชรลดา เกิดนุสนธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายลิขิต เอียมขจร

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงสุภาพร วงค์ภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงจิราพร เอียมประเสริฐ

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา จิวบางปา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายรวิศุทธ์ จันทมูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ไทรละมัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงภูริชญา สันดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงนันทิดา ศรีสว่างวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงเบญจมาศ จุลฬา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงปยมาศ ปนระโรจน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายจรูญชัย พวงสุมาลี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีสำโรง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงภัทรสุดา เอมะรัตต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงกมลวรรณ วิเชียรศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงธัญพร คำเดช

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายเกรียงไกร โตศรีพลับ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงธนพร เสือแพร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงพรทิพา เฉยนาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายกฤษณะ นาดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานคง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงกิตติพร ไทรบัวแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุญมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงปณิดา สร้อยมุกดา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายกฤษดา นาดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายธีรภัทร คล้ายจันทร์พงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายธุวานนท์ ไทรทองมี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๗ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงนิชานันท์ สุพันธไพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายธัญยธรณ์ เทศแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีถาวร

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงกนกนันท์ เสืองามเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงวรัญญา บุญอยู่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๐
นางสาวธันยพร ไกรทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๑
นางสาวสิริกร แคนนำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๒
นางสาวภัทราภา คล้ายสาคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๓
นายปยะทัศณ์ เเสงส่งศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๔
นางสาวชนัดดา ไทรเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๕
นายนันทรัตน์ สำเนียงแจ่ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๖
นางสาวจิราภรณ์ จำปาทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๗
นางสาวมุกดา แพนทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๘
นางสาวศิริลักษณ์ นาดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๖๙๙
นางบุหงา พัฒนศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๐
นางวรรณี ภิรมย์คำ

๓๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ทองเวียงจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๓
นางสาวพรทิพา คำไทรแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๔
นางสาวปวันรัต เจียระพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงธัญชนก ศรีสด

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงณัฐชยา ชมขวัญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงกมลชนก -

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายธีรภัทร แก้วสมนึก

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธีรพล ประดิษฐศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา เอียมไทรงาม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงนันทัชพร นวมพราหม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงวรรณนิสา ทองดอนเก็บ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงฐิติพร ไทรเขือนขันธ์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงกานต์จณา จันทร์กระจ่าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงอมรพันธ์ จำปาทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงวลีรัตน์ ประทุมพวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงณปภา นาคเรืองศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงเจตนิพิฐ บุญแย้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา แซ่จู

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงธนิฏฐา เถือนมนเทียน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงชวิศา ชมยินดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงนาตาลี ฟุงเฟอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ แซ่เซียว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เพิมพูล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงลภัสรดา โพธิชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงธิติมา มุงคุณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอียมสุวรรณ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงพรนัชชา จันทร์คงวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงวรนุช เปยแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายอนุชิต คุ้มจิตร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงวนิตา เขียวคำรพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงอรวรรณ ฝากา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงธนพร นัดสูงวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงรวิสรา รำมะนู

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงหนึงธิดา

่

เกิดผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงบัวสวรรค์ หมืนพะเนียง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายศุภสิน ไชยสาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายนนทกร รักยิม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพลับ คล้ายถม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงไทรน้อย ใส่น้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงเสาวรส วงษ์ดวงแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงลักษิกา ติดแก่น

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายภัทรนันท์ นันมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงจิฬารัตน์ อินสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงเนตรนภา ภิรมย์ทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงศรีประไพ จันทร์ใส

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คุ้มคลองโยง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงนงนุช ประดับพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายตรีวิทย์ พลอยดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงวัลภา มูระคา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงสุภานันท์ แก้วเจริญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายนันทศักดิ

์

เขียวมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงสาวิตรี โฉมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๕
นางสาววรรณนิสา เวขุนทด

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๖
นางสาวกรชนก ศรีวัฒนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๗
นายอนุทัศน์ ธีรเวช

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๘
นายธีระชัย แซ่ตัง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๕๙
นายวิศรุต อุดมศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๐
นายจีรติ รัตนตรียานุภาพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงดวงพร นาชิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงศรีสกุล ทองนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายสิปปกร ชลารักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายแสนรัก สีกลำ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงถนิมพร

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงพรพรรณ แก่นคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงแพรวา บัณฑิต

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงสรัล นุชทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงมินตรา ราชไรกิจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เดชผ่อง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงภูริตา หงษาวดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายมนตรี ทยาเลิศบวร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายศักดา โยธาโคตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายบุญศิริ สวัสดิแดง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายพีรณัฐ ไข่มุกข์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายวรัญชิต สินสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายวรวุธ บรรยง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายกรวิชญ์ แซ่แต้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงวิชญาพร ภิรมย์ลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงศรัณย์พร โชคนัติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายไพศาล รืนเริงกลิน

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงอภิญาพร ทองศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายสมรักษ์ ชำนาญนก

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงวิภาดา เลิศศักดิศรีสกุล

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงอุษณีย์ ธรรมประกอบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายนิธิ รชตะศิรกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงพลอยชมพู อัมรนันท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายจีระภัฏ อิจิฮาร่า

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายชลสิทธิ

์

เชนนิคุต
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายนนทกร ประวัติวิถีสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายรณกร สุกใส

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายอนุสรณ์ จิรชยารุ่งโรจน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ เฉยชิต

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงบัณฑิตา สายสือนาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงปริญญา ดารงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดำแดง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงเมธาพร สุทธิจินดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงวรรณภา ศรีสุบาล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงอนุสรา ฤทธิคำรพ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา คุ้มคลองโยง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายพรชัย โพธิชู

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายพัทการ คำลือสาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นงคราญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงเกษรา จินวงษ์โป

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช อาจโต

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงทิพรดา ผลวิเศษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

สอนคุ้ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงกัลยกร อุดชุมพิสัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงฐิติยา สุดลาภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงบุณยาพร สีบำรุงสาสน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงภมุกา นิลอนันตฺ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงณภัทร ไชยพงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงสุมิตรา ทุมสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายจิรพัส พ่วงรอด

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ ดอกสวย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงชิดชนก ศรีสุทธิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงณัฐติกา เสนาธรรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงณิชานันท์ ชุมชอบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงทรายแก้ว สุขกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงนฤดี ประดิษฐ์แสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงพิชญา พรมมาตย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงมีนาพร สังศิลลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงศรฟา สุดสอาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายจตุพร ระบำโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๑ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายธนกฤต เจริญมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายวศิน คณะหมืนไวย

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงชัยริล แผลงสูงเนิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงฐนิชา ช้างสอน

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงณิชกานต์ บัวเนียม

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงภัทราพร จันทร์แสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงสุรนุช จันทร์วิเชียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงอริสรา พลายบุญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา สุขเลิศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายพลอธิป ขุนทรง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงปยธิดา คารวพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์เจริญศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๗
นายตรีวิทย์ สถิตโกศล

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงณัฐมล ทองปาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คุ้มคลองโยง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๐
นายศรัณยู จันทร์กระจ่าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๑
นางสาวขนิษฐา จ่างศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๒
นางสาวชวัลรัตน์ หัวใจเพ็ชร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๓
นางสาวธิดาวรรณ เอิยมลือนาม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๔
นางสาวศศิกานต์ องอาจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๕
นางสาวอริสรา เนตตะสูต

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๖
นางสาวจารุวรรณ สอนจิน

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๗
นางสาวพรรวษา จันทร์เชือแถว

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๘
นางสาวพิมพ์พัสชา ไสยาศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๔๙
นางสาวธนิกา แซ่คู

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๐
นางสาวปุณยภา สิทธิแพทย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๑
นางสาวสิริภิญญา ศรีเพียงจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๒
นายอานนท์ ไวยนิกร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๓
นางสาวลักษิกา คงแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๔
นางสาววงศ์ชนก สุนทรวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๕
นางสาวเกตน์สิรี ชืนเกษร

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๖
นางสาวพิมพร ตรีสงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๗
นางสาวมาลินี วิชา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๘
นางสาวไอยริน จินดานิล

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๕๙
นางสาวอารีญา พุฒพิมพ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๒ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๐
นางสาวอารีนาด ลมุดทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๑
นายคัดเนศ ไทรทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๒
นายธนกร จันทร์แสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๓
นายพงศ์พล เอียมวราพันธุ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๔
นายภาคภูมิ ทินกลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๕
นางสาวมานิตา จ่างแสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๖
นายจีรภัทร ใจเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๗
นายทินนวัฒน์ เนานะมะบัตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๘
นายปรีชา เนืองอาชา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๖๙
นางสาวณัฐชา ทองอยู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๐
นางสาวธนธรณ์ ยังยงสกุล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๑
นายธนวัฒน์ บุญพิทักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๒
นายธุวพัส แก่นลออ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๓
นายภูิริทัต ศรีประเสริฐชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๔
นายวรเชษฐ์ ทองประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๕
นายอนุวัต ลิมาวงษ์ปราณี

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๖
นางสาววรัชยา เจริญสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๗
นางสาวสุพศิน จองคำอาง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๘
นางสาวแพรวพรรณ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๗๙
นางสาวภาวิตา นุชชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๐
นายพงษ์ณพัฒน์ สุภาพจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๑
นางสาวศลิษา ชะอุ่มผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๒
นายธนดล จันทร

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๓
นางสาววนริน ไวทยะโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๔
นายพิพัฒน์ พลพวก

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๕
นางสาวอมิตตา ทับเพชร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๖
นางสาวเขมวิการ์ ลาภส่งเสริม

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๗
นางสาวสายฝน คนโท

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๘
นายชลกร นรสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๘๙
นางสาวมุทิตา พูลปาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๐
นางสาวชลฎา ดวงสร้อยทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๑
นายธนกร สุขผล

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๒
นางสาวนภาพร มาตรงามเมือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๓
นายกษิดิเดช

์

ทองฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๔
นายภูวนัย ดีสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๕
นางสาวกัญญานี สุริยะมล

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๖
นางสาวกัญญารัตน์ เทพอำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๗
นางสาวนิรมล แสงคล้าย

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๘
นางสาวปวีณา ลาวัลย์วิสุทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๘๙๙
นางสาวศุภาวรรณ จันทร

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๐
นายธนวัฒน์ จันทร์แสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๑
นางสาวกัลย์สุดา สอนศาสตร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๒
นางสาวขวัญฤทัย ลิมกุล

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๓
นางสาวจีราภร พิกุลทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๔
นายธีรภัทร์ ยางนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๕
นายสถาพร ทศพล

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๖
นางสาวชิดชนก กังเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๗
นางสาวนลินทิพย์ มันคง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๘
นางสาวพรศรี เล็บครุธ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๐๙
นางสาวลักษณานนท์ กำศร

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๐
นางสาวกวินทิพย์ ยอดบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๑
นางสาวพวงพร โชคทรัพย์ทวี

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๒
นางสาวณัฐสุดา พูลทรัพย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๓
นางสาวอรจิรา ขันจ่าง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๔
นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๕
นางสาวภานุพงศ์ ขำขยัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๖
นายนิทัศน์ ตันสมรส

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๗
นางสาวกมลลัดดา ขุนสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๘
นางสาวเกศรา อ่อนละมูล

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๑๙
นางสาวจิรภิญญา จุไร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๐
นางสาวจิรญาดา บรรทัพ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๑
นางสาวนันทวัน ยวงงิวราย

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงอริศรา แก้วเนตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงภีรดา เกษมพุฒิธร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงพรหมภรณ์ ชัยวัชรนันท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงดลพร ติรพรวดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ โสภา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงปรีญาพร ตรีเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงปานระพี ตรีเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงปริญญา น้อยประชา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๔ / ๑๑๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายธีรวัฒน์ นิยมนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายพีรณัฐ อิมโอชา

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายเมธัส มีเปรมปรีดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายอภินิช จันทร์ฝาง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร อชโชติพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงจิรัชยา สารประสพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงชาลิสา ภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงฐีติรัตน์ วงศ์แก้วเกตุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ จังหวัดสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงทยิดา ทองภูเบศร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงธนิสร ชำนาญวาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงธันยภัทร เดชจูด

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงนนธิชา ฉัตรสอน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงนันทริกา แปนกลัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงนิพาดา จาดใจดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา ลออโรจน์วงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงปรนรร จันทร์นิยม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงปวิชญาภา ไทยเกือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๘ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
มะไลจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงมิงมงคล

่

แสนเกรียงไกร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงวรญา โพธือำพร

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงอถิญา ม่วงโพธิเงิน

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงอริสรา แสงพิชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ต่ายแพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายชวศิลป ปรีดาวัฒนากูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายณัชพล ลิมโกมลวิลาศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายพุทธิวัฒน์ แก้วสมนึก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายปยพัทธ์ สารแดง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายวชร นัยปรีดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายศุภากร รืนเริงใจ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายอารินทร์ ฟงคำดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงกฤตพร โรจน์สงคราม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงกัญญณัฐ ใจแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงชฎาพร ไทนชมภู

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงชลิตา มะโนบาล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงญาตาวี ขวัญอยู่เย็น

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ เทียนเจริญผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงณัฐรดา กิจสมบูรณ์สุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ร่มโพธิเงิน

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงธนภรณ์ มงคลตรีลักษณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงธัญญรัตน เบญจสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงนฏกร จงจำเริญทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงนันทกานต์ ตังตระกูลธรรม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงปริณดา เต็งมิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงพรพรรณ เชยกลินเทศ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงพิชญา วงศ์อาจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์ชุติพงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงภูริชญา สงค์จันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงมัญฑิตา ไทรบุญจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงรินรดา แซ่ตัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงลัทธพรรณ

ประโยชน์นานนท์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงวรลักษณ์ คชสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงสุจิตตา จันทรา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงอนงค์พร ศรีมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๔ เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์
เล้งรักษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงอิงฟา ชยะสุนทร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายเกริกไกวัล สุภาเสพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายทศพร วิเศษศรีสมบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายปวริศร์ บิดาโส

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายปารณัท จันทร์ตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายพิทยุตม์ พงษ์เสถียรศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายภัทรกร พันธ์คล้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายภาสพงศ์ สาใจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายวชิระ ทองพิมพ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายวรินทร แซ่ตัน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายวิศรุต กริมวิรัตน์กุล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายศักย์ศรณ์ ฉายาชวลิต

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายศุภวิชญ์ วรรณเชษฐ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายสิทธาน พรหมพินิจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายสิรภพ ธารีศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายสุธีธนินทร์ พรแจ่มใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายหยกพิเชฐข์ โภคินบริบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

พุ่มกำพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงกรรวี มังกลิน

่ ่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงกรวรรณ ชัยสมุทร

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๖ เด็กหญิงกฤติกาญจน์ วงษ์จันดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงกษิตินาถ ศรีภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงกัญนภัส วิโนทัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงกัณฐมณี เกตุเเก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อังศุธีรกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงกิติพร ภววทัญู

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงเกณิกา สมวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จินพละ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองแพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงฉันทนัษฐ์ พัวจตุรพัฒน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงชญาดา แก่นพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงชญานุตย์ โฉมห่วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงชัญญา ปาลกะวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงฑิตยา ปุยะโท

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงณพิชาวีร์ ตังสมบัติอนันต์

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เอียมวิเศษพันธ์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงณัฐนิชา นาสา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วฉาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงทัศรินทร์

โลหะกิจเสริมสกุล ๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงธนภัทร เรืองสกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ช้อยเครือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปนทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงธัญชนก จันทร

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงธัญญามาศ เกตุยังยืนวงศ์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงธิตินันท์ ทนันไชย

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงนัทธมน เดชเกิด

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงนุชรี กะระโสภณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงปภาสินี เต็งทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงปณณ์ เทียนแพร่นิมิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงปานชนก สวัสดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงปยปาณ วรรณพัฒน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงปยภรณ์ อรรคเศรษฐัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงผธานีย์ ศรีผุดผ่อง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงพรรษชล ชืนอิม

่ ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ

์

หงษ์ทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงพศรินทร์ ตรีไพชยนต์ศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงพิชญานิน เข็มสม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยอดมิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ทอง ทำสวน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ วุฑฒิเวชช์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงภัทรลภา ใจกว้าง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ ศิริประเสริฐสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงเมธ์วดี มีขันทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงรัตติยากร สุขแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงลดามณี ทิพย์สิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๒
นางสาวลักษิกา

ประกายแสงสุริยะ ๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงวนิดา ทองเทศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงวรรณวรางค์ วังโณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ มันบุญสม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงวริศรา นาคลมัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงวีธรา ลดาวุฒิพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงศรัณย์พร ชัยทนุนานนท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงศริยา สิงห์บารมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงศลีวรรณ อัศวนพเกียรติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุธิดา เรืองฉายศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงอภิชญา วงศ์คำพุทธ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายคฑาเทพ สีสันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๔
นางสาวกวินรัตน์ เอียมสะอาด

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๕
นางสาวกิตติยา มันจิรังกูร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๖
นางสาวเกณิกา พงษ์พานิช

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงจิรสุดา กองจันทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงจิรัชยา สมุทรสินธุ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หันหวล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๐
นางสาวณัฐวดี ถินน้อย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ สุวรรณภัคดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๒
นางสาวนลิน รัตนศักดิสิริ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๓
นางสาวปยะมาศ ดิถีเพ็ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวริษฐา จันทุรส

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๕
นางสาวปยฉัตร วัฒนสกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายธราดล ทองหมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายศิริวัฒน์ บำรุงวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงกันติชา อินทรทัศน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญนำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงนฤมล เวฬุวิริยกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงปาริชาต ชาวนาดอน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงพัชรา พรหมเดช

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงศศิภา เย็นแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายธนภัทร คลอดกลาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายนวพล มีจินดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายนุติพงค์ ปานเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายยุคลเดช บำรุงวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงชนม์นิภา รัศมี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงนัชวรรณ ภู่ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา วรปญญานันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงปภาวี ดีกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงพัชราภา เทียมจัตุรัส

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทิพยทยารัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงสาธิมา แสงภู

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงอภิญญา พลเยียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายนิติพงค์ ปานเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายโสพลน์ อ่อนอุไร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงเบญจมาศ โพนเมืองหล้า

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปริชญา แต่งตังรัมย์

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงอานัสสา ใคร่ครวญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายตรัยภพ เขียวเล็ก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายธนบดี สุธีวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายธีรภาพ อู๋ไพจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายวัชระ พิมพา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงปลายฝน ทรงสีทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ฉำเอกฉัตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงพรพรรณ แก่นสวาท

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ นิลรัศมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงสายชล ไชยมูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงสุปรียา เพ่งพิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายทิวากร อ่อนเฉวียง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายนเรศ ควรคำชม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เกิดเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ นพวัฒน์นาวี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงนำฝน อ่วมเกิด

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงปานหทัย คุ้มเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงลูกตาล อ่างทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายปญจรัตน์ สุวรรณเนตย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ เอียมรอด

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๑ เด็กหญิงกรรณยวรรณ
พูลสุขโข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหลาหนาด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงดวงฤทัย พงไพรินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ สุริยัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงวลัยวรรณ โพไพศาล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงภณิดา ชูราษฎร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงภัสรา ทองโคตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงทริกา ศรรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงพิยดา ภูทองสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงหยกกัญญา สามงามพรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงพัชราภา เสียงใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงฐานิตา ภู่พูลเพียร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงอาภากร แก้วเกิด

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ โสภา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงบุญญพัฒน์ น้อยนารถ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงชัญญาณัช วงษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงณัฐรัตน์ แก้วแต้ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงณิชารีย์ ชาตรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุ้มทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๐ / ๑๑๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงอภิสรา ยุตะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายชัยพล ชูเกตุ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายเด่นพงษ์ เกิดท่าไม้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายธีรวัฒน์ สุขจาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายยุทธพิชัย กรรณสูต

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายรพีภัทร์ อัมภาวะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงฐิติภา พลดงนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงนงนภัส พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายธนกฤต เนตรนฤมิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายพงษ์อมร หกขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ เซียงจ๊ง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ถาวรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงปณณพร ปรางวิเศษ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงพรรวษา เพ็งมีศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงพิยดา นิยมศักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงพิยดา เล็กจินดา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงสราพรรณ รอดถนอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายมหาสมุทร ตังคำ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายอัสนีย์ เพ็ชรสีนวล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงกัลยาภัสร์ ขุนทรง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา ทาเจริญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงธนัชพร เบ้าเงิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงปรียานุช อาลัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงเฟองฟา จำปาเรือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา เรไร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายนิธิวิทย์ สมไร่ขิง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงกัลยกร ดาวสาวะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงฉัตรสิริ เต่าบำรุง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงณัฐษญา กลินกุหลาบ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงปรารถนา แซ่โค้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงมัณฑิรา

กลินบุบผาพฤกษ์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ จำปาศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายกิตติคุณ แก้วรักษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายวราเทพ ปลังบุญมี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงเกศธิดาพร กองแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๑ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีจูมพล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงนรินทร์พร จันอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงพณาวัณ มาแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงพนินทรา บุญมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงสุธิดา ทองพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงสุภาพร สุขสำราญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงอณัญญา ทักขิญานันท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูชัยแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ กองแดงนอก

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงพุธิตา เจริญสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงเพชรรินทร์ พักวัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงฟาประธาน จันทร์หอม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงเมขลา นิลดา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายภูวนาท สุขชาวนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงประภาสิริ จิตร์ฉำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงภัทรนุสรณ์ ไชยเทพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงเมทินี บัวอำไพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงฐิติมา มากวิลัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงนิชาภา แสงเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็งพันธุ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงกาญจนา ตุ้ยวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงฉัตรกมล อักษรศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงวนิดา ไหมจันทึก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงสิโรรัตน์ แสงไชยา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงชไมพร เคนจำปา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงพรชนก เครือทัพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๑
นายภาคาเดช ปนิสสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายกฤษณชัย การะเวก

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายธิติ ผาสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายอิทธิทัศ เพ็ชรแอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงจรูญรัตน์ รัตนวิชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชมพูนุช เหมือนเต็ม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงปพิชญา จุมปาลี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ จุ้ยพงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงรวีวรรณ น้อยประชา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงสุภาทิพย์ แก้วสมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายปยพงศ์ คุณทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายพงศ์พัฒน์ เอือถาวรอนันต์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ โอเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงธนัชพร พลชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงพจนา ภูใบบัว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงพิชดา สรสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพชรบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายธนภัทร แพงโพนทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายธัชนนท์ แก้วเรณู

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายปยังกูร ต่ายจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายเมธา นางแย้ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายสรัญชัย ดวงจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ สินสวนจิก

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายพุฒิสรรค์ อู๋ไพจิตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายวิษณุ พงศ์เกษม

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงรุ่งนภา แต้มทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ เอกอุดมศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ มาค่าย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงพรหมภัสสร แสงทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงสิริยากร สายพันธ์ธณิ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ งูทิพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงนนท์ตยา ภุชงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงทิพวรรณ หล้าหิบ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงณัฐกมล ถาวรวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๖
นายภักพล สวนตะโก

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๗
นายสิทธิศักดิ

์

งามการ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๘
นางสาวศรสวรรค์ ศรนุศิล

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๓๙
นางสาวพิมพร ภูมรินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๐
นายพิเชษฐ์ แซ่เอียว

๊

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๑
นางสาวกานติมา จันทะสี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๒
นางสาวจ้าวขา ทองนวล

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๓
นางสาวพรไพลิน เหลือสกุลชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๔
นางสาวมณฑา อ้อมงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๓ / ๑๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๕
นางสาวจุฬารัตน์ ปถวัลย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๖
นางสาวณฤพร สงวนเชือ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๗
นางสาวพุธ แซ่หลอ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๘
นางสาวเบญจวรรณ อิฐานูประธานะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๔๙
นายกฤษฎา บัวพาเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๐
นายพัชรพล ภิรมย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๑
นางสาวรุจิรา คอยแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๒
นางสาวกฤษมา กองทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๓
นางสาววัลยา บำรุงชือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๔
นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๕
นางสาวแพรวนภา ปานรักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๖
นางสาวสิริพร ม่วงเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๗
นางสาวอภิสมัย สวัสดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๘
นางสาวนาขวัญ สิทธิสุนทร

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๕๙
นายศรัณย์ อุดมอภิญญา

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๐
นางสาวธัญญารักษ์ ภาคโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๑
นางสาวศิริรัตน์ มาระศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายรัตนโชค คล่องเชิงสาร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ปานสอน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงพรทิพย์ เดชพลับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงพรรณษา สัพท์ปนัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงสุวภัทร ฝายแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงอาทิตยา โคจรานนท์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงอุษามาศ แก้วฉาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงศศิวิมล โกสิลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงถิรดา ทองรอด

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงศศิธร นนศรีราษฏร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงพรรษมน พรหิรัญรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงพริมพิริสา แสงประชารักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงวรรณหฤทัย นาคเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายเจษฎา กุลแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายชัยณรงค์ บุญชู

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงพรทิพย์ เมธสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงปาริญดา พร้อมมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายอุเทน พิชัยชม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงเบญจมาศ โภคเสถียร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงณัฐพร เม้งเกร็ด

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายนนท์นริศ นาคทัง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายเอกภพ โสพิพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทกรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายชมนวิทย์ เทพศิริ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายเดชาธร อชิโนบุญวัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ลักขษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายอัษฎา ภูมิถาวร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงนภัสรา วิสาลศิลป

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ พ่วงพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายวิทยา ฟาแลบ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายอัษฏาวุธ ภูมิถาวร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายนรินทร์ ทองกร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายอภิรักษ์ ทองแพ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายวิธวิน ศรีระวงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงลลิตภัทร วันแอเลาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงทิพวัลย์ ชาญชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา รุ่งเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เต่าพาลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายอานนท์ น่วมคง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายชนเมธ สิงห์น้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายพชรพล หงษ์เจ็ด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงจันทราสินี นันทะริด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายธนาภูมิ สิงห์น้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายนนทวัฒน์ เอียมประวัติ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ สัตย์นันท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงพิมนณัฏฐ์ สวัสดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายสรวิศ แจ้งสว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ วันชูเสริฐ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายสหชัย ไชยทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงวาสนา มหาคุฑ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายธีรภัทร ภาสดา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายทินกร พันธมาศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวัณนะศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๕ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายอลงกต กิจเจริญศิลป

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงอรุณวรรณ อินอ้น

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายจุลจักร ปถวี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงวาสนา แสงจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายปยวัฒน์ สุขชิต

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายพัชรพล ธรรมจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันยาประสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายธัญญณัฐ อินทร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายณัฐกานต์ ตรีเดชา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายชัยวัฒน์ มณีวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทรายแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายตะวัน ชัยบัวแดง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายวัชระ ภูกลินหอม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายพัสกร ขวัญทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา วงศ์วิลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงสรัญญา ศรีทานนท์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ตีเมืองซ้าย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงพิลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ จาดไร่ขิง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธสาเดช

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายธนภัทร ปญญากมลกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงอโนมา รอดอยู่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงณรรธษร ใหญ่คำมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงปยะดา ยาวิชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายธีระพงศ์ มากบาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายพิเชฐ เบียวบังเกิด

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายสิทธิกร เสาวัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงพิยดา นาคแกมทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กมลกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงยงยุดา สินปรุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงวัลณพร วังพรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายธีรพัฒน์ นาคบุญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายธนพล สร้อยมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ เต่าพาลี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายวทัญู ศรีพรประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ริยาพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายนิติโชค สิงห์ธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายสิทธิพร ผูกพัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายธนกาญจน์ หล้าคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายธนพัฒน์ ผิวละออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายวัชรินทร์ กุศลมานิตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายวิวัฒน์ ศรีโยธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงวราลี เสรีชัยวณิช

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงนวพร เหล่าโชติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายศราวุฒิ สีดานา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายพิษณุชัย คำมุงคุณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายสุรวีห์ สร้อยสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายรัชนนท์ จันทกรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายพงศกร ชัยธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายคชาเมฆ วันทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงณัฐริกา ปนทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมเต็ม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงสุภาพร สโมสร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายบดินทร์ สังข์คง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ปนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๐
นายณัฐวุฒิ ชนะพจน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายพูลทรัพย์ ชนะเคน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงสุนิสา กิงฉ่าย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายธีรเทพ มาแกดำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายศตวรรษ สุขกิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงวลัยรัตน์ ซอยรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงพัชนพร บัวสะเกตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายภานุเดช ภู่จันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงนำฝน สุขเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ กล้าหาญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงบุษกร ปนนิล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงสุภาวดี ปนประชา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงนิรชา เฉิดจินดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สงประชา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงสมิตานัน ชูแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๗ / ๑๑๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงณัฐนนท์ คัดสันเทียะ

๊

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงขวัญจิรา กีตา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงกรณิภา ชำนาญวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงลลิตา บุญประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงนิชาภัทร เทศสมบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงนำเพชร เถาว์พันธ์ล้อม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงจุรีรัตน์ พุ่มพวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายจักรพล ลัยเกตุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงวิธกานต์ พลกล้าหาญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงสุปรียา มาลาศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายเฉลิมชัย เดชบำรุง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
วนิชพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงวรพิชชา แก้วมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๘
นายพงษ์วฤทธิ

์

นาคไร่ขิง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายวรทัศน์ พูนสวาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงวรัญญา บือทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงธนาธร มีหวายหลึม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงนฤมล สอนดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงพรวิไล ภูหนู

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงธันยมัย ถินระหา

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงรวินันท์ มีหล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงอาริศรา รัตนรังษี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงอัญชลีพร นุชพิเรนทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงพลอยมณี ธรรมสาโรรัชต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงพรนัชชา บุญกระสินธุ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพ์งาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงประภัสสร แก้วไทรหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายสุทิพงษ์ แก้วพวง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงอุมาพร ฤทธิรงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงหอมพัต ทองดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เชียงเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงนันทิชา รจิตพฤกษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายอริยะวุฒิ วรกุลพิสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายปารินทร์ ปูหลำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงวิรญา สีพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงณภัทร ระวังชนม์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงปณฑารีย์ สิริสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงภณิดา สมมุ่ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงอมลดา ไถวสินธุ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายปารณัท เทิดทินวิทิต

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายภูดิศ ล้อมสินทรัพย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงวทันยา แซ่ตัง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายทินภัทร เตชูปกรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงอโนชา พึงรัตน์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงอริสรา หวังฟงกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงภัทรวดี หาสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจตรง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงอรวรา ศรีธรรมรงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงอรปรียา เกตุแพทย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ดรลิเคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงทิตา หาระไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงพัทธ์วิรา พุ่มทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงสุพัชญา กมลเลิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงอัญชนา บุญแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายชยุต กำลังเดช

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายพลภูมิ ขุนคง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงบุญยานุช ผ่องแผ้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงวริษรา ศรีโมรา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายต้นนำ สุธีบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายภาสวุฒิ โสภิตชาติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงอังศุธร สานะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงกาญจนา เนาวราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงนำหนึง

่

เหมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๘
นายเทียนทอง นีลพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายเจตต์รวี จันทร์ศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายอำพล สมเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทิศกระโทก

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายพงษกร แก้วกัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงจิรวรรณ สมบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายทนงชัย อินทร์อยู่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปูทองจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายยงยุทธ นาโควงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงธรรณิการ์ เกลาโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงศิริวาตรี จันทร์ดมกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายฉัตรทอง พลับพลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงสุนิชา แก้วนำใส

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงสมปรารถนา

นามเทียง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายธีระเดช จิตย์หาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา แสงโชคานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ช่อดอกไม้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายธงไชย สาธุภาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงอมรวลี มีนิล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๘
นางสาวจอม ตาแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงรวินันท์ บำรุงศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๐
นางสาวศศิธร รัตนวัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๑
นางสาววิภาดา ตาสามปอ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงสุกานดา ใยบัว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายเจษฎา สุวรรณภานนท์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายจักรพงษ์ แสนมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๕
นางสาวเอิญ ตาเงิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายภัทร โอสถพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายปยวัฒน์ โพธิศรีดี

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๘
นายปณวัฒน์ จอมจะบก

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๗๙
นายพัชรพล รืนชิต

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๐
นายสุภัทร นัตเนตร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๒
นายสันติ เฉลิมพันธ์ุ

๒๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี เอียมเขียว

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงธนพร ใจบุญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๕
นางสาวประนิดา รัตนแสนศรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงพีรดา เล้าอรุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายชัยภัทร หลงสมบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงชยาภา รัตนพราว

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายวริทธิ

์

ฮวดเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๐ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงวรนุช เผือนประไพ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายธีรพงศ์ มานะกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงภรรณราย ภุชงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายชยพล ทองหมู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วสกุณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีประสาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายพีรพล ไก่งาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงรุจจิรา ทัพที

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายเอกบดินทร์ พึงหิรัญ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยพิชิตพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ สมบัติเจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ขันธบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงอารยา ไทยทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายธีร์ธวัช พาอ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ จุ้ยประชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

นับถือสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงชญานิน วัฒนาอุดมวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงฤดีพิมล โสภานวกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายพงศธร กลินมะลิ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล ดรสีดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงจตุพร บุญเทียน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงสุภัสสรา

ลิมจันทร์ประภาพ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายพัทธ์สุธี ถนอมสัตย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ บูรณบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายจิรชีพ หอมพวงภู่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายธนศักดิ

์

จิตรใจดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงธัญรดา ฝุนละออง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงแพรพลอย อินทโชติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา เกินโนนกอก

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายภูษิต บุญมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ไทยทวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๑
นายดนุชิต คงกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายรัฐนันท์ ลิมกุล

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เตียวทัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงวรนุช สีสวย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงกมลนัทธ์ รัตนเรืองเดชกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงฐานิดา มหาวงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงนุชจรินทร์ แสงพรเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงชุติภาส ศรีหาไต้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ชินเสนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงศริญดา สุขรอด

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงภัทรวีย์ จันทร์เรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายกอบลาภ ภู่พูลเพียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงขนิษฐา ทองแพะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงจันทร์ธิดา มานุช

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ กิจประยูร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงธนัชพร สีนวนนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เลียงรักษา

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงประณยา คุ้มแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงปยรัตน์ ประมูล

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงภัณฑิลา ภู่ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายกฤษณ์ดนัย สมันรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายเมธี สิงห์โต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายวราวุฒิ บุญคง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงภัทรวี วงค์ประเสริฐ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงภิยดา เขียวบำรุง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงวณารัตน์ บรรเทาญาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงมินทร์ณีญา บุญกระสินธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายนัฐพล อำพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นาผม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายธิเบต อรชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายภราดร แซ่โง้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายยิม นายยี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์ นุชาติวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงภัชรมล ตาสาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงสาริณี พิมพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายพิทักษ์ เลาว้าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายภูวดล ลิมโกมุท

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายยุทธนา สมยง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายวรพจน์ อยู่ในวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ไหลวารินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงพัชริดา ประทิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงวรรณฤดี ม่วงประชา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงสุภัชชา เสกษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงไอรดา อ่อนโพธิแก้ว

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภู่ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงบุษบา แก้วโกมุท

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงขวัญชนก ทองสมัคร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงธนพร แก้วโกมุท

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงดวงกมล ห่วงนาค

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงธิติมา ศรีรีรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงณัฐธิตา แหลมไธสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีวิลัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงวชิรา ชิวปรีชา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายอธิวัฒน์ แสนท้าว

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงศศิธร ใบมะลิ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๗
นางสาวอินทิรา อิระวดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงชฎารัชต์ เล็กจินดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงเตือนใจ ทองสุขดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงวรัญญา ทองสมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงอาธิท์ติญา

์

พุ่มสงวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายอนุสรณ์ สัพโส

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๓
นายนพรัตน์ ลำภาษี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายปวรุตม์ พูลสุขโข

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายกานต์รวี พ่วงกลาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ พันคง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซ่ลิม

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงดวงมะณี ภูแข

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๘๙
นางสาวจิรัชยา ทวีรอด

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๐
นางสาวสมฤทัย อ่อนมันคง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๑
นายจรณินท์ แสงมาลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๒
นางสาวพิมพ์ลภัส ตาสาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๓
นางสาวยุพิมภา มูลพัน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๔
นางสาวอุไรรัตน์ สังข์โชติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๕
นางสาวรามาวดี วารี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๖
นางสาววรินทร องอาจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๗
นายสุรเกียรติ วงเวียน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๘
นายอนุพงษ์ หุ่นดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๕๙๙
นางสาวพรหมพร เลาหลู่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๐
นางสาวนิภาพรรณ สัญจรรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๑
นายปกรณ์ หิรัญพงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๒
นางสาวกมลรัตน์ ใจดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๓
นางสาวจินตหรา วินทะสมบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๔
นางสาวพรทิพย์ ก่อเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๕
นางสาวรติกร เปล่งศรีงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๖
นางสาวศิริอำภา ปรีชาแสงจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๗
นางสาวจิราภรณ์ อยู่เจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๘
นางสาวดวงหทัย นามสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๐๙
นางสาวพรทิพย์ บัวอรุณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายกันต์เอนก พบร่มเย็น

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายคณาธิป วงษ์พันธุ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ บุษยทริกากรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายณภัทร ดำเนินยุทธ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายณัฐดนัย นิธิปณฑิตานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายณัทณพงศ์ เฉลยวุฒิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายพิชคเณศร์ รัตนเสรานนท์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายกิตินันท์ จงจิรกิตติกุล

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายภูดิศ ไชยเกษมสันต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายเมธิชัย ยินดีผลเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายศิวรุตน์ สมชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายสกล ทัพรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ศีลวัตพงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายอัคเดช แก่นแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงญาณิศา บัวแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงจริยา สิถิระบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงสิริวันดี อ่วมพลับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เชยกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงเนตรนภา แสงโสภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงปยะวรรณ จงใจงาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๔ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายอรรถพร สิมมาทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายวีรชาติ ขันติยะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายภคพล แทนคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ทองดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายปฐมพร นามเวียงยศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

อิมสำราญรัชต์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงภัสรารัตน์ ดอกพุฒซ้อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงฐิตาภา ชินสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีสกร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงพีรวรรณ จันทร์สมวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ สนองผัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงพิกุลทอง วรรณวรกิจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงธัญรัตน์ ชลวิธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงอริสา กิจสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงรัตน์ดา อามแสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงอิงอร สงเคราะห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงอาโนเณะ -

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงปรียาพร ไวมาลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๘
นางสาวพิมพ์พิศา พิมโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงนัฏเฌอญา กาญจนสิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีวารีรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายจิรารุวัฒน์ อุทัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายจรรยา อุทัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองอ่อน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงสุประวีณ์ วรพัฒนะไพบูลย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงมัจติกา กลินถนอม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงนรีกานต์ ทองนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงธวัลพร ทองดอนใหม่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงอัญญฎา คุ้มรักษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงภัทรศยา เฉลิมศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงพุฒไทมาศ ตาลเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายอนุภาพ ขาวสำอางค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงนฤมล จันทร์คลองใหม่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงนวพร สว่างชม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงพลอยปภัส อภิเกียรติพงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงกฤษณา อิมปรีชา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงกชนิภา ทองสิมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงจันทราภา พลลุน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรหมจริยะพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ ปุยรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงแพรวรุ่ง วัฒนสิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงวรวลัญช์ บุญชู

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายวรพล สุริยาวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงฟาใส พัดเกร็ด

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงศิรินาจ วิจิตรบรรจง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงโชติกา จุ้ยเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายเอนก ชนประชา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงจารินี บูรณัติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงนภร เพชรไวกูณฐ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงศรัณยา ศิริมหาวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา มีบุญรอด

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงรัตนสิริ ประทุมมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงจิรัชยา วรุณธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ผ่องใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายทศพล พรหมรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บัวแจ่ม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ อ่อนโพธิเตีย

์ ้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายธนธร นาคสุขศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ปลืมถนอม

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายพงศกร งาเนียม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายอาชวิน สุขประเสริฐโชติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงสิริยากรณ์ อินทร์ต้นวงค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงยุพาภรณ์ จันทร์ดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงกานต์ทิตา กาญจนเมธี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๔
นายธีรยุทธ กิงสวัสดิ

่ ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายชาญวิทย์ คุรุวัชรพงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายธนวิชญ์ หลงสมบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงฐานวีร์ ประทุมสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายชวนากร วงษ์เสงียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงกานต์ คัชชิมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๖ / ๑๑๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายภัทรพล จินดาบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายธนบดี จือเกร็ด

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายศุภชัย จาบถนอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายศุภศิษฏ์ น้อยพิทักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายณุปุณ ญาติโสม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายวาริศ ชุนประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายวงศธร อยู่ในวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายจิราธิป คุ้มครอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายศิวกร ริวบำรุง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายธนเสฏฐ์ ธุวภัควาณิชย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายชวนากร ทวีคงศักดิสกุล

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญสมประสงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ โมครัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายปรัชญา ปุจฉาการ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงจิรัชญาพร พลเทพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงนภาพรรณ ทองสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงพัทธมน พูลสมุทร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงจิรกาล จูจินดา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรโสภิณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงวิชญาพร ทองม่วง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงปยภา มีหวัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงสุภาวิดา ตระกูลชัยศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงสุทาพร แซ่ตัง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงอรณิชา กลำฮุ้ย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิกูลรัมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงอรวี โชคทองดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วห้าประการ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงจารุมน

ขันธกาญจนศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงณิสรา วิชชุนากร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงดาปนี สิทธิกูล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงกชพรรณ อัศวานึก

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงธัญรัต จันทรประภา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ชัยโย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงอชิรญา เอืออารีศิลป

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงพิยดา สุวรรณสายะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงอภิญญา ปลืมถนอม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงอริศรา ประยุทธสินธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ ปนทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงชนิตา ไทยทวี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงณิชากร สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงกุลภัทร โตสงวน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงปุณยาพร หนูชู

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงอชิรญา บัวหลวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ ศรีมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงกฤติญา ด่อนสิงหะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงนรินธร จาตุรัส

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงรมิตา สาเรือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

นาถึง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงพัฒนวดี ชาวไร่นา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงศิรภัสสร เก้าวงษ์วาลย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงนาตยา เอียมแก้ว

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงสุชาดา แซ่อุน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงศิรินดา สุขสาคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงปวิณา ทรงลักษณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงนภัสภร วงษ์นิคม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงธิรัชฎา แดงสมบูรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงภัสราภา ศรีสมภักตร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงปยธิดา ขวัญเกลียง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงธนพร ตระการฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงนิชาภา โปรานานนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงขวัญแก้ว พิมโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงญาณิศา พุ่มเรืองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงอโนทัย พุ่มเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายศักดิพัฒน์ สายหงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงพรชิตา หิมารัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงกรรญรัตน์ หมืนศรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ สวนสามแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงศิริขวัญ เจริญศิลป

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงณัฐปภา ชินจิน

้ ้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายเฉลิมชัย อุนทุโร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แจ่มใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายภูมิ สิริธัชชเยศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงอริสรา กิจสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงปทมา เขียนประชา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงกรกนก แถมใหม่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงศิรประภา ศรีทองเกิด

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา เกตุตระกูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๗๙
นางสาวสิริมาพร สุขสมัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายประธาน ตะเพียนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายภัครนันท์ สุวรรณชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายสุเมธ นามวิเศษ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายอภิวิชญ์ แสงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงธราทิพย์ ชลิตชัยยะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หาดรืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายณภัทร มีดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายณัฐพล ยีจอหอ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายสุทธีกานต์ ใจตรง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายโสภณ ไชยเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงชลธิชา เร้าใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงดวงกมล สินลือนาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงทิวาภรณ์ เจียมวาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงปยะธิดา บุญประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงสัตตบงกช รอดจินดา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงอารียา หลวงศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายกิตตินันท์ พราห์มณานัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายจักรินทร์ พิมพ์ประจง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายณัฎฐพล กำนารายณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายปรีชา ยอรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายพีรภัทร เรืองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายวิศรุต ศรียางวุฒิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายอภิชาติ คำยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงนัฐชา ชังจินดา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงปาลิตา ตุ้มม่วง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๙ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เชือสายดวง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงพรชิตา พินิจดำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงภัทรลดา เดชเพ็ชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงวรรณวิสา เงาจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงวรางคณา ดวงจินดา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายสารินทร์ อินทร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงสิริมา แย้มสำรวล

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายศิยศักดิ

์

แย้มนิยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงจินดามณี ดวงจินดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงปนิดา แซ่เล้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงเขมจิรา บุญยืน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายกิติพงษ์ พลับวังกลำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายไกรวิชญ์ ลืนกลาง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงพรชนก กันนุลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายโชติวัฒน์ ทรงหยง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายวรินทร์ อุทัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงนับทอง สู่พิพักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงปรารถนา อิมอ้วน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายเด่นดนัย เจนมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๔
เด็กชายจารุวิทย์ มอญใต้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายนาธัส เจริญเฟองฟู

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงประภาทิพย์ โพธิพาด

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ปฏิพิมพาคม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงมนัสชนก ภู่เพ็ชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายรพีภัทร ห้วยหงษ์ทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงชลธิชา นิยมไทย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงเพ็ญรุ่ง ทองบ่อ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายชิตนน จันทร์สว่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายชวกร สารีวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายธนากร แสงทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงปยะนัน วงษ์ขวัญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงลลิตา มาตเกตุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายอัศฎาวุฒิ ธวัชชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงพรรษชล ชิวปรีชา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงญาดา สุตตะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๐ / ๑๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงวรรณา ม่วงน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายณัฐดนัย ตังขยัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายอนันต์ชัย ยิมละมัย

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงโชติรส สุขผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงเอมสุธินดา สหวรรธนกรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายโชติรัฐ นิลบรรหาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายณัฐภัทร ตังขยัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายภพรัตน์ ยางสูง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมรักษา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงเมษา แซ่ลิม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายอรรถพร กษมณรงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายจิรวัฒน์ บ้านเกาะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายภูริพัฒน์ จิตหาญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายธนินท์ณัฐ จันทร์กลัด

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายคเชนทร์ ยังยืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงอารียา จันทร์ชาวนา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงเต็มสิริ ตรีพงษ์ศิลป

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงบุษยมาศ สนบ้านเกาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงนิภาวรรณ มีถม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงพรนภัส ตรีพงษ์ศิลป

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงสิรินภา ไทรพงษ์พันธุ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายธรรมรัตน์ เลขาวิจิตร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงเนตรนภา ฉายะยันตรกะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายพรเทพ กิงปามัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายสิโรตม์ มหาปราบ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

วรพัฒนะไพบูลย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายธีรภัทร เหลืองสมบูรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายอภิรักษ์ พุ่มสงวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายอรัญ ตาย้อย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงชนาภา สิงห์โตทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงชุลีพร เอียมสอาด

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ แก่นสวาท

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๒
นางสาวยูง ทองดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงวรรณษา ผินมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงวรฤทัย ขำสาคร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๑ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์ อินปน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ชอกลม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงสุภาพร แย้มเสาธง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงสุภิญญา ตะเพียนทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงหอมติบ

๊

กองสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงอนุศรา รอดพลอย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงอรนลิน ฮวนดีบอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงอาภัสรา อ่อนน้อม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายพิพัชรพล ครุฑธา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายยุทธนา เอียมจินดา

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พละพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงภัสสร แซ่อึง

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ลิมไพบูลย์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงลลิล สร้อยมณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงโศภิษฐา เสือพยัคฆ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ปรีชาแสงจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๑
นางสาวฐิฏิชญา สังข์รักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๒
นายพงศกร ปุจฉาการ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๓
นายชนกานต์ อัมภาวะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๔
นายอภิรักษ์ คงสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๕
นางสาวศิรประภา มรกฎจินดา

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๖
นางสาวสาวิตรี ประวัติ

๐๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงสุภัสสร เดชกำแหง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงสุมิตรา คงมณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงอรพรรณ พิมพ์วงษ์วาลย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงนารายา ไสลจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๑
นางอภิชยาภา รัตนาบุญญาพร

๑๐/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายญาณภัทร ปฐมพุฒิพงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ศรีไทยพันธุ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงนันท์นภัส มนต์ไกรเวศย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงพันธิตรา นาคะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายวิชญ ศรีวิเชียร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงเกศินี ศรีเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงปริชาติ พึงฉิง

่ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงพิมชนก บุดตราศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๒ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๐
นางสาวจุฑามาส แสงทองดี

๓๐/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๑
นางสาวนันทนา วงษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๒
นางสาวบัณฑิตา ถิรทิตสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๓
นางพรนภิส สุดโต

๒๑/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๔
นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา

๐๘/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๕
นางสาวมณรัตน์ นิมสกุล

่

๓๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงวรภร กฤตวงษ์สกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงสุภัทรา อินสนธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงปยวรรณ ดันเจริญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูลสาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงเกศแก้ว จันทร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายศิริโชค ชาดำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายวรวรรณ พันธ์ประภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายสกลภัทร ถวิลการ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายเขมภัทร ทัพโพร้ง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายจีรวัฒน์ กิตติสาคร

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงภรณ์ธนะ แดงสมบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงภัคภิญญา ปานบุญลือ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายสุทธิรัก นามสมจิตต์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงภัทริกา เพ็ชรจำรัส

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๑ เด็กหญิงอภิญญกาญจน์
ปยะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายชยาวุทธ์ สมพันธ์แพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขวัญสมจิตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงวศินี แก้วโกมุท

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ จางวางคง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายชาคริต ทองวิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายธนากร เสือปราง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงณัฐพร แสงสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงกิตติวรรณ เรียบร้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายธนกฤต มาลีหวล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ วันพระ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายอดิเทพ วิเสโส

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๓
นายณรงค์ฤทธิ

์

ดีหนองลวก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงจิรภัทร แย้มประชา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๓ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงฐานิดา แสงใส

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๖
นางสาวสุดารัตน์ เดิงขุนทด

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงดารณี คำมล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงวริศรา พลอยรัก

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงปวีณนุช ม่วงคลองใหม่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงธนัตดา ตาประโคน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงกษมา แซ่เตีย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายธนพงษ์ เสมคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายศุภวุฒิ กันประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๔
นางสาวประภัสสร สอนเหง้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายวัชระ กุมรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายณัฐวุฒ พวงทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายวิวัฒน์ จีนสมบุญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงสุธีมนต์ บุญประสงค์ทัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายวรโชติ ขวัญเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงภัทรมน ทองเลิศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงวนาลี สารศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๒
นางสาววัชราภรณ์ บุญบำรุง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงพัชราภา ศรีวรรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายนครินทร์ แสงสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงชวนฝน แย้มสินธุ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๖
นายชัยวัฒน์ สายประดับกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๗
นายจิระวัฒน์ ชูก้าน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๘
นายพิชญะ พัฒนชัยวิทย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๖๙
นางสาวสุดารัตน์ ศรีสัจจัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๐
นายวรปรัชญ์ มหาพรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๑
นายโรจนันท์พงศ์ ศศิธีรพรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๒
นายทรงพล อินทร์ชู

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๓
นางสาวบุณยาพร จีนถนอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๔
นายฉัตรชัย สิทธิยา

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๕
นางสาวอรชุดา บุรวัฒน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๖
นางสาวสุภาวดี ภุมมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๗
นางสาวปุณญาดา พิณทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๘
นายบดีศร ดำรงค์ไทย

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๗๙
นางสาวณรพี โชคเดโชชัยกุล

๒๓/๑๒/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๔ / ๑๑๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๐
นายวิทวัส บุญยัง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๑
นายสุเมธ แก่นพรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๒
นายอภิศักดิ

์

นาคทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๓
นายคมชาญ คงสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๔
นางสาวฐานิดา จันทร์ดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๕
นายฐิตินันท์ ศิริผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๖
นายปกรณ์ หลอมทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๗
นางสาวชนัญธิดา สุขช่วย

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๘
นางสาวชลธิชา วันอยู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๘๙
นางสาวนารี อะซอกู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๐
นางสาวพรชิตา หงษ์ง้น

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๑
นางสาวพิกุล มีคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๒
นางสาวจันทริกา ธรรมดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๓
นางสาวรัชนีกร บุญนวน

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๔
นางสาวอโรชา เถียรทวี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๕
นายนวพล คำแสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๖
นางสาวนำฝน ฟุงสวรรค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๗
นายพงษ์พันธ์ พุ่มทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๘
นายธัญเทพ รอดย้อย

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๓๙๙๙
นายมัทธิว ศิริวัฒนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๐
นายศุภชัย ก้องเสียง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๑
นางสาวกชกร โปรดสูงเนิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๒
นางสาวจตุพร ทองสุก

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ ยอดนาวิญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๔
นายสิริชัย สิงห์เล็ก

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงบุญญา ไชยชนะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงดวงกมล คนอยู่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงชนิตา อาระหัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายธีรภัทร มีแสงพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายเจษฏา พ่วงพุก

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายพิศณุ บัวระมัดทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายอัฐอุดม สินพูน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายวีรพงษ์ กำภูพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายสุริยะ วงษ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายสุภากร สมาวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๕ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล พวงใส

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ผุยรอด

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงนิษากร นาคธรรมขันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงชัญญานุช วันดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงพรปณัฏฐ์ ปลุกใจ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๐
นายณัฏฐปญญา พิเชฐพิริยะ

๐๗/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

อินทรสอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายอาริยพจน์ วิริยะชินบุตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายฐิติภัสร์ ทองน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายพลธัช พุ่มดียิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายอนุรักษ์ จันทอง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายนฤเบศฐ์ แก้วชัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายศุภณัฏฐ์ แปนพยัคฆ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายพงศ์ปณัชช์ เหล็กอิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายธนพล เกษานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายฉัตรชัย ซือวาจา

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงพัสวีร์ณัฐ ฉิมพาลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงวิชสรา มีแสงพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีพูนพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงริชา สามเกษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงพรชนก เอกจีน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงทิฆัมพร ฮินเจริญ

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๗
นายจารุภูมิ มีบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายศรัญภิรมย์ กัณหา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายศราวุธ สุวรรณเพชร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายศิริพงษ์ มาลัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายอิทธิรักษ์ อยู่สำราญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายธีรพัฒน์ แสนแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายวิวัฒน์ชัย จันทร์เมือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายสตางค์ พึงนุ่ม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงเจนจิรา เกลียวนาค

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงปภาดา สาบุญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงสุกันยา จันทร์ทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงสุนิษา กาละภักดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๔๙
นางสาวจันจิรา จันเกษม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๖ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เขาแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายปพน สีสัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายอภิชา สิงห์กลิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๓
นางสาวโสภา คำติรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๔
นางสาวหงส์ลดา ศรีสงคราม

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายอภิวัฒน์ สมดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายอภิรักษ์ สมดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายสิทธิภัทท์ อ่วมลิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายภควัต มีเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงศศิประภา อุ่นอ่อน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายกิตติชัย ใสสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายสุพเรศร์ เกิดผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายศุภฤกษ์ เกิดผล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายดลภพ บุตรดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงไลลา แสงทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายนำพุ ตนดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายธนกร เขียวพระอินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายวัฒนคุณ บู่สามสาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายวรกานต์ บริสุทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงชลธิชา รักยิม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงปยธิดา ไชยคง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงเปมิกา จิตตสินนวา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ สามเกษร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงอัจฉรา รอดธงชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงปาริฉัตร นะราแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงปญญณัฐ เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายษองสิทธิ

์

เอียมชำนาญ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายณัฐพล ปานพิมพ์ใหญ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายธีรภัทร ภิรมย์คูณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายศุภกานต์ ศรีสารัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงขวัญวิภา เดิมประโคน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงพิมพ์สุภา แสดงคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงรพีพรรณ ทวีศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงรุจิรา ปานซอย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสุมาลี ศรีพิพัฒน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๗ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนกทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญยุทธ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงชุติมา แก้วบุญเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงณัฎชา คงรินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงปณิชา เอียมพญา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายจตุพล เอียะคนอง

๊

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายสุภาพ หมืนศรีพรม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงกุลณัฐ ศรคุณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงจตุรพร ภูจำปา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงดาราณี มลภิรมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ แวดไธสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงปริยา มารัศมี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงพรณิชา บุญฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงพัชรี สมบุญลาภ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงวนิดา บุปผา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายกฤตเมธ รุ่นศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายพีระภัทร อักษรศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายมณฑล ฤกษธนากฤต

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงสุชานาฎ แสดงคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุนิสา ทวีสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๖
นายสุนทร ผิวงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๗
นางสาวศิริรัตน์ หลงสมบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๘
นายธเนศ ภิรมย์เณร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีคงคต

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๐
นายธนบูรณ์ โชคตระกูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๑
นายอภิสิทธิ

์

นุ่มพญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๒
นางสาวฐิติมา ศิริรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๓
นางสาวศิริลักษณ์ เหมทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๔
นางสาวอรพรรณ เพ็งเพ่งพิศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๕
นางสาวสุพรรณวดี ลาดบัติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๘ / ๑๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๖๐/๔๑๑๖
นางสาวกิริณี วงษ์ขันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๙ / ๑๑๙

้
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