
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓,๒๔๗ คน ขาดสอบ ๓๕๕ คน คงสอบ ๒,๘๙๒ คน สอบได้ ๒,๑๗๖ คน สอบตก ๗๑๖ คน (๗๕.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๑
นายสงกรานต์ ใคร่ครวญ

๑๒/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๒
นายบรรพต ยิมขาวผ่อง

้

๒๖/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๓
นายสมศักดิ

์

จันทร์หอม
๐๓/๐๗/๒๔๗๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๔
นายนที ปนสันเทีย

๊

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๕
นายเมธา ยิมทะโชติ

้

๑๗/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๖
นายอนุสรณ์ นาคสวาท

๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๗
นายบุญเสริม เริมยินดี

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๘
นายศักดิเกษม

์

ฉิมมณี
๐๕/๐๓/๒๔๘๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๐๙
นายพรพจน์ ชะเอม

๐๕/๐๑/๒๔๗๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๐
นายณัฐวุฒิ เตือนอุดมศิล

๓๐/๐๖/๒๔๗๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๑
นางสาวประภาพร สินสุพรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๒
นางสาววิมลมาศ วงษ์จันทร์ศรี

๐๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๓
นางสาวชามาตร เนตรดี

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๔
นางสาวศิวาพร วงศ์สร้อยสน

๐๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๕
นางสาวอรทัย แบบแผน

๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวสมฤทัย ฤทธิขำ

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๗
นางสาวอรชา ขุนอินทร์ทอง

๐๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๘
นางสาวสุคณทิพย์ ศรีเหรา

๑๔/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาวชลธิชา เพชรดี

๐๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายสุรพัฒน์ สุภาพ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายทิวากร ดาทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายมณฑล มิงสรรพางค์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายกนกวัฒน์ สิทธิโน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงรัฐกานต์ กรขำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงธนิฏฐา ทรัพย์สำเนียง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เจียมเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายญาณวุฒิ ร่วมสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายดนัย จันทร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายฑณวัฒน์ แสงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงสุภารักษ์ เมธศาสตร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา ลีแตง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงสิริวิมล ประสานสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงชาลิสา จันทร์นุ่ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

วรเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๕
นายคมกริช อุสาหะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายศรุต ศิริทัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายชัยพร เชือปรางค์

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายธีรภัทร เชยชม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงปานตะวัน หุ่นปน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายวุฒิชัย ทองเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายเอกรินทร์ ปโพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายธันวา เอ๊าเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงสิวารัตน์ สารสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๔
นางสาวพรเพ็ญ ลีแตง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงปาลิตา กลัดกลีบ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายศุภณัฐ ใคร่ครวญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงมนัสชนก แสงทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ตุ้มทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายนำผึง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายวีระพล สิทธิจารย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายวรุณ แซ่ฉัว

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายอดลธาร เวกสันเทียะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ กลัดสมตน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงปาริฉัตร เอียมกล้า

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงไพรลิน บุญนาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายสรยุทธ แสนกล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายปาริวัฒน์ ไม้สน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไทประสงค์ศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายวัฒนา จิระพรพงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงภควดี ปนสุภา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แตงนารา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงกุลยา โหมดตัว

๋

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงนำทิพย์ วงศ์ตาขี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สอนภักดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายนันธวัช ตวงกวย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ รอดเอียม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสายปาน ขาวสม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงพิยดา เกิดแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงจินทกานต์ เรียมศร

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเจียม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายกรวิชญ์ รักเกียรติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงอารียา โสรฎา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงลักษมณ กระต่ายทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงจิราพร แช่มชูกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายพลากร แปลนาค

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายกฤษณชัย เขือนเพชร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สิงห์โตทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงกัลยา หงส์บิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงมาริสา จันทะบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายวรากร โพธิศรีอาจ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงกฤษรา ดวงสรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงนาฏศิลป สมพงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายปริญญา บานชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกรณษา กาญจนศิริปาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายกฤษฎา กันตา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงนันน์ภัทร เวชกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงฉันฑพิชญา แจ่มจำรัส

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงพิชชากานต์ ภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายคมชาญ พรมสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงสายนำผึง

้

วงค์เทียงทำ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรณา โหมดพราย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงพึงใจ สิทธิศิริวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงประภัสสร พรหมนุช

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงอาริยา กิขุนทศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงรัตนาวดี นุชปาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงเจริญศรี เรืองสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงวนิดา ทาบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา หมู่เมียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายก้องภพ ครุฑจร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายจารุกิตติ

์

ผลเกลียง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงชุติมา แซ่เฮ้ง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงชิดชนก สุขประเสริฐ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงธนัชชา ระยาย้อย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายกรวิชญ์ จันทะลุน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงนนทจิต เกษรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายภัทรพล พารารักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายภาคภูมิ มากบริบูรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายนิติกร อยู่เกตุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุชีวัน ผ่องผุด

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายปญญา ทิพย์มงคล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายเพชรรัตน์ ลีเขียน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพงศภัท โหมดพราย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายภูชิต แสงสำลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายพิพัฒน์กุล ถาวร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายอภิเชษฐ์ เทพศรีหา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายนิรัน ระดาไสย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายอาทิตย์ แฟมคลองขอม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายอัครพนธ์ ศรีบัวเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ สิวท่าไม้

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงสุกานดา จำปาดง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงอังคณา โตกราน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงกฤติภร เรืองกฤษ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอารีย์ หล้าบุญมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงเบญจมาศ นาเถือน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงวรัชยา คำเปย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เชือจันทร์

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายวีรวัฒน์ เกตุบางจาก

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แม่นปน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไสยเดช
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายเนติพงษ์ พาชอบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายธนกฤต แก้วแสน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายศุภณัฐ สวนดอกไม้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปวีณา นาคนุช

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสุพัตรา ทองถม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญมี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงชิดชนก ตระการวีระเดช

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา หลวงศักดิดา

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงอมิตา บูมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงพรพิมาย กุลธรเธียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงกฤตยา วุฒิวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๓ เด็กหญิงพิมพ์ประพัส กลัดเกลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรจิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงวิมลรัฐ อาจหาญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายชัยวุฒิ แย้มชุ่ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายธวัชชัย อินทร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายสิริวัฒน์ พรมจิตต์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ทวีกสิกรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา ค้าคุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงกิตติยา สุวรรณที

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุชีรา ผ่องผุด

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงยุพิน สุขเต็ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงภิญญดา ราษฎร์นิยม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงภัททิยา คงศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายนัทธพงศ์ เกตุแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิมละม่อม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายกล้าณรงค์ ด่านกลาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายภูมินันท์ นิตย์ไตรวัฒน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายทิวา เฮงเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายศุภกิตต์ ฟกทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุภาวรรณ ทับสีรักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายนภดล ศุภผล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงจนิตยา บุญออน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายเดชาธร แจ่มเทียงตรง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงดวงแก้ว คล้ายศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธนากร พันธกสิกรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายปรีดา สีทร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงลูกนำ นวลย้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ขำด่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายรวีวัชร์ พงศ์เมธินธนกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายอิงครัต ไตรพารา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายศุภณัฐ สุขสมกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายเนติพงศ์ พจน์สมพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายอดิเทพ แก้วภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายกรพิพัฒน์ กฤษณะทรัพย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายจตุรวิชญ์ แสงจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายพชร เกตุดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวสุปรียา ศรีตองอ่อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงธนพร สมประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงรัชดาภร แซ่เอีย

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกิติยา เขียวกระเสม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงจิตสุภา ฆ้องประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชุติมา แสงศิริพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วดวงเทียน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชญา ร่มโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงลดามาส คงเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ชรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงฃลธิชา แพรกนัทที

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์พร้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายณัฐพล ขำหิรัญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายวสันต์ มณีรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายฐาปกรณ์ ชูชีวา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายคณิน นุชอยู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายจิรายุ จารุสิริรังษี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายณัฐศรุต กองเย็น

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงกิงฟา

่

ดอกคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงชลธิชา โพธิเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงชลิดา ศรีสัสดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงสุฑามาต เชาว์ชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงเกศินี บุญญโสภิญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงชนาธิป สมจิตต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงดลลักษณ์ บุญเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงเสาวนีย์ โรมรัญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงอิสรีย์ เทพมงคล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ปกกาสัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงปยพร คูหาเรือน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงสโรชา ยอดปองเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสโรชา รุนรู้รอบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงนัยน์ปพร นิลแท้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงดารุณี พันธ์คำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงปาริตา บุญเกิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำภากะปุม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายนันทศัย กิงแก้ว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายเนติพงศ์ กำเนิดผล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายมานิตย์ จงกลรอด

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธนภูมิ แทนวันดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายมารุต เขียวอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายปฏิภัทร์ ราชวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

คำภากะปุม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๑ เด็กหญิงธํญญาลักษณ์
สถาพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงพัชรพร เสาร์จันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชือคลำ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงสุนิสา สุธาชีวะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายนัทธพงศ์ สุวรรณเทพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงจรีรัตน์ สกุลทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกัญณิชา แหสำอางค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงอัฐภิญญา เพ็งบุบผา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายอัมรินทร์ สีตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รุ่งหิรัญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายวุฒิชัย ฤทธิกระจาย

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายธนบดี เนียมฉาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัชชาพร บุญมี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงวราลักษณ์ บุญคุ้ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงดุสิตา วันวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงบุญธิดา เฮ็งใต้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงธนพร สละอุบล

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ช้างสีนวล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุฑามาศ ออกประทุม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงทักษพร รอดจินดา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ กรุดสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายชูทรัพย์ ทรัพย์สิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ พุ่มกัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายอริณชโญ ชัยเด่นดวงดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายปญญา ฮวยเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงศุภนัฐา ต่อประดิษฐ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงศิรประภา บุญชัยศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงอันนา สวัสดิเอือ

์ ้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงณัฐพร ทิกาปูน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงนาตาชา จันทร์เรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงกัญญาภัค นิจจะยะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายพัทธนันท์ อำดำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายพสิษฐ์ โสภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงชุธิพร เชาว์ชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงประภัสสร ตุ้มเพ็ชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงจิราภา ทองพูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายธนพัฒน์ หวานคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายจารุกิตต์ อากรแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวจิตรานุช ดอนแนไพร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงอรณิชา มะลิวัลย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงนงนภัส สุพัฒนศิรินันต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายณัฐชนน เคนกุดรัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา กรดเครือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงสาริสา สบายแท้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีคูณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายธราธร ตันเหลียง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ

๐๗/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๖๙
นายธนวรรธน์ แขมคำ

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวธันญาภรณ์ เยียมสวัสดิ

่ ์

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวพวงชมพู พงษ์จินดา

๐๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๒
นางสาวพัชรินทร์ ฉัตรมอย

๐๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๓
นางสาววิระยา กุลนาม

๒๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงพฤกษา นาคอ่อน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขือนเมือง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณฐพร สุพัตรสร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายอภินันท์ งามสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กูลเกต
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายทรงศักดิ

์

ภาโนมัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายยุรนันท์ เตรียมพยุง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายปฐมพร เกิดสมเชือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายอัครพล พลแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายพีระพัฒน์ สุวรรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายนนทกานต์ พรรณา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายศิลา แซ่อือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายศุภกิจ แซ่อือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายเจตริน ครองยุติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายชนะชนม์ บุญหล้า

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงปาริฉัตร นาคนุช

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงวาสนา ผ่องผุด

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๑ เด็กหญิงจิตรางคนางค์
นิยมญาติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงขวัญจิรา โชควิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงฐิตาพร ชัยเดช

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงแพรวา อยู่ชาวไร่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
คำมี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงญาราภรณ์ ทรัพย์ประโคน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงศิราวรรณ สุดาเดช

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงกชกร แต้มงาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงชนกนันท์ ยิมจันทร์

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงกัลยากร อ่องสาขา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงปนิดา ประกอบแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงชลยา แก้วบัวพาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา เวียงจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงอริสษา สุทธิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนำทิพย์ รอดเภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงญดาพร ยิมจันทร์

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูมิคอนสาร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา สินโฉมงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงจินตนา ศรียศจักร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายวสุรัตน์ ทัดปากนำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงช่อผกา หงอเทียด

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๒ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
เริมยินดี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงวลัยวรรณ ทองพยงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงวริศา แซ่อึง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายก้องภพ พานทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรืองสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายทรงวุฒิ พานทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงชาลิสา พุมาเกรียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงเนตรนภา อาจชนะปาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงวันวิสา ถือชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

ม่วงรอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายพงศกร ประดับโกเมน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายสิทธิพร สุคนธ์เจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายณัฐพล จ่าแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงสิตานันท์ พานแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงสุภาวิดา เนียมกัณฑา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอาภารัฐ แซ่ลิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายกตัญู วันจันดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายกรกฎ แพรกสมุทร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายณัฐชนน สาลีบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายธนกฤต ช่วยจังหรีด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธีรนนท์ ขันบุรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายนันทโชค ตามสมัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายปยวัฒน์ พูดเพราะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายพัสกร กลินหอม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายภาคิน ตู้โภค

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายภานุพงศ์ ผลทรา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายศักรินทร์ เจริญสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงกมลชนก ขุนสีดา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงกรกนก ทังกลำ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา เกตุแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกีรติกา พังภี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิตรานุช สารมาตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงโชติกา ศักดิสาคร

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงประภัสสร โตตามวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๖ เด็กหญิงพรไพรรินทร์
คงเดิม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งพิรุณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงวีณา เนตรแตง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุทธาทิพย์ เอียวเจริญ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงอนุตตรีย์ ขาวกระโทก

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ทองอุดม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายกฤษณพัทธ์ ทองศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายเกรียงไกร มีเค้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายธีรทัศน์ ทุมนาไหม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายธีรยุทธ จันทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายวีรภัทร แซ่แพร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายสุธิมนต์ โฉมศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปนัดดา นิลน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ แสนเดช

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์งาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงอรกมล บัวสูง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายพงศกรณ์ ศรีพึงจัน

่ ่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายนรเศรษฐ์ มิลอน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายชัชพงศ์ ชูบรรจง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายรัตนพล ไขแสงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายรชานนท์ เรืองชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายพัชรพล มากกล่อม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา อุยญาหาญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายสหรัฐ แซ่เล้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายสรายุทธ ด้วงผล

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายภิญโญ ทุมนาไหม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปาณิสรา โชคอยู่ประเสริฐ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายชาญวิทย์ ติถา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวีรพล คำฉำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์สุก

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายวสวัตติ

์

กัลปจิราพงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงวรรณ์ดี จันทนนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงปาณิศา โชคอยู่ประเสริฐ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงปาณิศา เกิดชำนาญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ หินอ่อน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๑
นางประเทือง ประเสริฐบูรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๒
นางสาวมลฤดี เกิดมี

๐๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวสุกัญญา แตงเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธนากร เจียระวาณิชย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายปกรณ์ จันชู

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวนันญา พงศ์พลูทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงเสาวรินธ์ บางนางเกร็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๘
นายนพนัย ช่างสินค้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๘๙
นายปารเมศ พินเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายวรรณวิชา บุญชู

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๑
นางสาวธนพร บุญศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายวรวิช ศรีสมสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงชัญญามาศ กรุดสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา คุ้มสมุทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา สกุลบ้านบน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายอรรถชัย -

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายปยศักดิ

์

จันทร์ต้น
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายปรมินทร์ กองทรายมูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายกิตติกวิน

์

ศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวรชิต แสนสาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงนวลเสน่ห์ ผลสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ รอดสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายอัษฎาวุธ โสมายัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายตะวัน ทวีทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายชลธาร พวกคง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ คำรัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธีรเมธ แสงสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงสโรชา ไสยกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายจักรินทร์ สีทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายกฤติพงษ์ คันทะโสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงธัญชนก ธงรัตนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงวิภาพร มหาพรหม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงนุจรี จันทร์ทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายวสุธันย์ แสนสมัคร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพรนภา พุ่มพฤกษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงภัทรภร เสประโคน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปาริฉัตร นาคอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิตติสรสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายวัชรินทร์ เกิดเงิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ รอดพิสา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ ดิษฐทองคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงรุ้งไพลิน ขันทองดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายภูมิธเนศ รองสรรค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกนกกร แก่นแดง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายณัฐพล ปทุมสูต

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายรัชภูมิ รอดทัศนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงดาหวัน วินทิอิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายบรรณโชติ สงเจิม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวโชติกา ภาสกรณ์กุล

๐๒/๐๒/๒๕๒๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายชลธร ชโลธร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายนภัทร แพรกวารี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายตรีเพชร ยอดทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายปทพงษ์ กลันประสิทธิ

่ ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายพีระพงษ์ แซ่โค้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายธีรพล ชาญพลกรัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ยอดเหล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงนวพร นิลเภตรา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงวรพร แซ่โค้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสงรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๓
นางสาวพิมพิศา รอดพิสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงดารุณี เสือหัวย่าน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓ / ๖๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงญาณิศา บุญเลิศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงศิวมิน อุตคุต

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงหนูกาญจน์ ทีสุรีย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงวิภาพร อินทรสอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายนพรุจ ผลมะเฟอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ชนะศึก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายศุภกฤต แทนมณี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธนภัทร แก้วเถิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๓
นายเหน่ง -

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายธนายุต จำนงทรัพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายชูศักดิ

์

แซ่โซว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงสุวิภา เจียสำราญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงภัทรธิดา มะปูเลาะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงชนิศา วรรณกี

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงชลธิชา มิตรทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงบุษบา ผลขำทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงแคทรียา เผยพจน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงแหม -

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกัญณิกา -

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงกนิษฐา เหล็กดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายพีรัชชัย ตุ้มเพ็ชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายชัยวัฒน์ นับสิบ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายคณพศ แซ่ไหล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จุลละวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายเอกมงคล มิตรทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๐
นายตาแง -

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๑
นายลอดโท -

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๒
นายภาคภูมิ อินธิราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายพัชรพล ชำนาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุฮันนี -

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญคง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงรัตติยา สาครขำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงเบญจภรณ์ กิมอ่วม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงวรางคณา ขาวพัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงศิรประภา กลอนโพธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงลภัส -

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงพริม -

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุแดง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงประกาวโท -

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงน้องหญิง -

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายนพดล เหล็กดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายศุภณัฐ สนเปยม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายณัชพล ชูชีพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธนโชติ เครือวัลย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายบวรพจน์ อังกุลานนท์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายวีริศ แสงสงวน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายพรสวรรค์ นาคนวล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายอากา -

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงรุจิภา บุญฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงอลิชา ลีแปด

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงศลิษา ยานะฝน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจียสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอัญชิสา แก่นแดง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวไร่อ้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวิรตา -

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงแอมมี

่

สีขาว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงณัชชา อำเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วคำน้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายวสันต์ ดวงล้อมจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ สวัสดิชาติ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรมรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ สำกลาง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายไพบูลย์ วัฒนาคม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุภาดา บัวชา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สีสด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงสุเมษา เติมประโคน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ นุ่นภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงกัลญาณี ขยัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงปาลิตา เตยต้น

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุวิลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงจุฑามาศ วิเศษเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวฟารีดา -

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายอมรเทพ เทพาชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายอนุรักษ์ เหล็กดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายเจษฎา ศรีวิชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายชิษณุพงษ์ ธรรมรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงแพรวา จันทรทัศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงวรรณิดา เปยเยีย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงนรีกานต์ แซ่เอียะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงแก้วตา เหล็กดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงเบญจมาศ เจียสำราญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงลลิตา ศรีโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงปริชญา ศรีสุพรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงตันดาวิน -

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงเซียะโปะ

๊

-
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงมิแง -

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๓
นางสาวแม -

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงกอบัว -

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงนลินรัตน์ อินทร์ขาว

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขุนพิลึก

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายธนโชติ ทับเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายศรายุทธ ฤทธิไธสง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายสุริยา บุราคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา ยาวาป

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงเนตรนภา อุดม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงอริสรา กิยะแพทย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายยศกร กระสินรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายวิชชวินท์ ศรีสุดดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายศุภโชค นาคสระน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายอรรถพล แปลกอ่อง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ชนะชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิมพร สาระมะโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงภัทรธิดา หนูทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุภัทรา สวนม่วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญคุ้ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสิริภัทร ศาลิคุปต

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอารียา สีหานาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กระสันทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงอนัญญา แย้มประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงบุญญภรณ์ โคตะมี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงกัญญาพร ไกรยะสวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายศิวัฒน์ จอดนอก

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ตุยสติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๐
นางสาวกอบกุล เนือแก้ว

้

๐๓/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๑
นางสาวนันท์พนิตา พรธนารัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๒
นางสาวพัชรียาพร ตอพฤกษา

๑๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๓
นางสาววีร์ธิมา ครองยุติ

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายทศพล มากสมบูรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงบันนิตา ระถาพล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุวิมล เตียวสวาท

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงพรชนก รุ่งเรือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายนิติภูมิ รุ่งสว่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายวีระชัย สาดวอน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายทรงพล มากสมบูรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายอัศวิน ปองเขตร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายณัฐพล สุขประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ เลิศเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกนกพร แก้วบุตรดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พุทธนิมิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงศศิญา ไทรเกตุ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ไทรเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุพรรณษา พุ่มแดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๗๙
นางสาวนวิยา ด้วงเพียร

๐๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๐
นางสาววันวิสา กาบบัวน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๑
นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพ็ชร

๑๒/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๒
นางสาวเปรมวดี คนคง

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายธนสร สุภาวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายกฤษณะ พุมาเกรียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงชนิตา ภูพันนา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มันใจ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายระพีพันธ์ สุขสมัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายวโรดม บุตรนามดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงนริษา กุลยะณี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิสิทธิ

์ ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงศิริวิมล สินศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอนุวัตร ยศสมบัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ธนะศรีรังกูร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงณัฐธิดา -

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงเขมิกา นาคปอมฉิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร ตาปน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายศิวกร สีกะแจะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายกฤษดา วงศ์สุนทร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายภูวดล แสงสว่าง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายวัฒนา ดีสว่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายธนกร บุญก้อน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายวิริยะ ลอยนวล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงวิวาห์ เซ็งประโคน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายพงศธร หมึกกระโทก

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มาชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายนลธวัช คำผ่อง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงนฤวรรณ แก้วเขียว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ สำเภาทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงธณัชชา คล้ายนาค

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายกนก คำลาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายทินภัทร ฉัตรธง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายณัฐภูมิ มะลานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โอดจีบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกำพล ทวีชัยนุวัฒน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธันวา เลิกบางพลัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

วสุนธราเฮงกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายพชรพล ใจแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงรพีภรณ์ จาดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงมนรดา มะตรง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงวีรดา แก้ววันนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายรพีภัทร จันทร์ภักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงนันทยา ชุ่มแจ่ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงสุชาดา พรมเมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวริศรา ใยไหม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายสาริน หอมอ่อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงลลิตา อมรเวช

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงศิรินภา เทพนวล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงพิรุณพร แม่นศร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงวไลพร นนท์อามาตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายเนติธร กิมเซีย

้ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายกันตยศ ไวนิกร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ลาภร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใจกล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายชัชพล -

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายประวิทย์ กันบัวบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๖
นางสาวฐานวีร์ จันทร์คำ

๒๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๗
นางสาวปทมา แก้วบัวสังข์

๑๒/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๘
นางพรพิมล เชาว์ดี

๐๑/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๓๙
นางสาววิภาวิน ภาคีเนตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๐
นางสาววิลาสินี ขัติยะ

๒๖/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงเนย จันทราวดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา -

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงดวงดาว -

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงยูยูเอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงกานดา -

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงหนิง -

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายปลาย -

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๘
นางสาววิสา -

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายตะละรอด -

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๐
นายซอ -

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๑
นางสาวตะเซนโอ -

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงนำฝน -

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงซูซู -

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงแพร -

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายวิชญ อัยยรัช

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายตายา -

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงนุ่น -

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๘
นางสาวนภาลัย สมิตานนท์

๑๐/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๕๙
นางสาวนาตยา หงษา

๓๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายธนกฤต รอดงามพริง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๑ เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์
พรมท้วม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงวรางคณา ดีดอม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงยุวันดา คงพุกา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา พะโยธร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายณัฐภัทร น้อยติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายยุทธภูมิ ห้าวหาญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงทักษพร การสนธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอนงนาถ คลังหิรัญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงเอกสุดา ขาวเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายชุติวัต บุญเจ๊ก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายนนทวัฒน์ อยู่พิทักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพงศกร ใจกำแหง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายวุฒิภัทร แรงชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงณัฐธินีย์ อินทร์กรานต์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงปาริชาติ คุ้มเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เมืองพวน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายอณาวิณ สังขกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงวันวิสา เรียบสันเทียะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงสายนำผึง

้

ทองมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุทินา ทองพานิช

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงสุภัทรา หิรัญรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงอัจจรีย์ เขือนเพชร

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงวรรณิศา ดันมีแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงมุธิตา แสนบุญยัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายวุฒิชัย กลันสุวรรณ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงจิราพร สงวนทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงธันยพร พงษ์เพ็ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายนวพล เริมยินดี

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงปยะนันท์ ปานจร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงพิมพ์มณี จูพลาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงภคนันท์ เหมือนปอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงอุษา สุขมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงปนมุก ศิริรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงอรทัย สุขแสวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายวสุรัตน์ มาบุญธรรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงขนิษฐา เงินงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงชนันภรณ์ เริมยินดี

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงปณิตา ยอดดียิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงอารยา พุทธิเวคิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงดลพร ศรีสุวพรวงษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงชนิสรา เคลิมฝน

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงชลธิกาญ มิตรทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มมณี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงปทิตตา พลีวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงภัทรกันย์ เลิศไตรณรงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนโชติ ทับทองดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปนมณี เพ็ชรภู่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจิดาภา พันธ์แสนชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองคุ้ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงศิรดา ธรรมเกษตรศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงธนภัทร หวานใจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงปฐมพร แก้วโอฬารวสุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงอรณิชา วิงวร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงณัฐพร ศรีมหาพรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสิทธิเดช สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงปทิตตา เชียนมัน

่ ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ มังสุข

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายเจษฎา ศรีคงแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายทนาชา แสงอัคคี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงมโนมัย พุ่มสีนิล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงชอบพอ หลายประดิษฐ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงรักรุ่ง ตุ้มเพ็ชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงกัญญาวัฒน์ จิตประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัชชา เนียมนาค

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชา หินนท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงโสภิดา แก้วจงกูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงชนิกานต์ พันธุ์บ้านแหลม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงพิชญาภา กรังพานิช

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงนภัทร มานพพิรุฬห์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เพราะไพศาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงตรีรัก โพธิร่ม

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงปรารถนา สาลี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงนันทฉัตร จันทร์หงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ จงสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงอติกานต์ แก้วเกตุ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายกิตตินันท์ เสนจันทร์ฒิไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายธัญเทพ สุขุมเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงสุพิชชา สมบุญดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายพีณัฐ นนทะโย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกนกกร ชาวนำวน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา วรรณมณี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงโสภา เกตุษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงมุทิตา เนตรดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงทักอักษร ประสพไทย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ บุตตะวัง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงรัตนาวดี ลัดกรูด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๘
นายซอโมอ่าว ครุฑเมือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงปยะธิดา เรืองนางรอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพงษ์ธร วงค์เทพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงมะเชเช -

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงอริญา ฉัตรพิมาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสายรุ้ง ผดุงโชค

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงวรรณวิสา ภูมิชนะจิต

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพัชรา อะรัมพระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงวราศิณี ตีเหลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงธิติมา ม่วงทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงขริษฐา ทองใย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายรัฐภูมิ ชลธี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ จันทะศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์ยัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพรนภา แก้วขอนแก่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงปยดา แข่งขัน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงประภาสิริ ศรีจันทร์อินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ สารมู

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงพิญาดา ฉัตรทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายชัยธวัช จันธิวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายธีรยุทธ พึงกิตติคุณ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธนพล บุญทศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคอนไทย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายศักดิรินทร์

์

พลศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โคตลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายอำพรรณ ทรงพระ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธีรเทพ สืบหาไชย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายสิริศักดิ

์

ใหม่อินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงณัฐมลกานต์ ดอกไม้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายไชโนไทย แซ่เจียง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายวิทวัส วิลาจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายณัฎฐภัทร์ ยิมวิไล

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล ยศสมุทร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงนิรัชชา คีรีวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงปานรพี กลินหอม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงอำพรรณ แสงจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายอิทธิกร รัตนา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายพีรภัทร สายบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงนิษา บุญจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงนภาพร เอียมแทน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายวราวุท เรืองศิลป

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายพีรพงศ์ ตาลปก

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายอำนาจ เขียวชม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายสหรัฐ จีดจีน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายไชยภัทร สิงห์ธวัช

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

โปะประทีป
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายวิศรุต โพธิสิทธิ

์ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สเรพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายระพีพัฒน์ พวงยอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายปยพนธ์ เสือเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายพงศกร แจ่มจำรัส

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายทองดี บุตดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงจิรวดี แช่มเกตุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ นิมดวง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เพชรกล้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงศศิณา เพชรเลิศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงมณันชญา มีแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงพนาวัลย์ หมวดเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงรัชนีกร ดอนเหนือ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ บุญศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุวนันท์ มูลวงศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงอภิชญา สายบัว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงสุชาดา พรมมหานิล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงประกายจิต พลอาชา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุชาวลี ศิริวรรณา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุมิตรา ขาวพุ่ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงกัญญาภัค เรืองศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงธัญรดา เบ้าคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงอภิญญา ศาลาฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงจีราภรณ์ กันหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายคณิศร บุญแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายนันทวัฒน์ กลางนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

ปตตา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายณัฐพง เบ้าชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงปยะวัลย์ จันทบุรมย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงฐิติยา ทรัพย์ศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายอดิสรณ์ ศรีทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายณดล สวินชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายมาโนช นาโสก

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายปานเทพ คุณหอมหวล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จารัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายวีรกุล จุลเสริม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายฉันฑวัฒน์ ด้วงปน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

พาต่อ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายพัฒธพล ทองจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงชาลิสา สิงห์โตงาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงลินิน อภิรมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงนาฎนภางค์ พูนด้วง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวณิช
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๐
นายธนากร บุญประดิษฐ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงอัยดา นันทะใส

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงนิราภร ชัยเจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ แสงเสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอารดา แสงโชติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายธนาภรณ์ กำประโคน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงแพรชนก เกิดสอาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ รังศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายสิทธิกรณ์ ไชยโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายดนุสรณ์ ปนสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายวรรณรัตน์ แสนสุโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายกันตพงศ์ ทองมอญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายภานุชิด สายเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงวรัญญา สุภาษร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ อุชุการ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงแพรวา บุญมี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงลลนา ผงจำปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ใยไหม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ นาแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงฟารุ่ง ธนูศร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวรรณิศา ศรีชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงมุกดามาศ จิตหาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ เขียวไสว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงศุภพิชญ์ สว่างเเจ้ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๕ / ๖๓
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สค ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอริสา โฉมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงอารียา สันทัดพร้อม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสุพัชรา แสงศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายพลกฤต ภิญโญทรัพย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายเมธัส วชิรปทมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายสุรพงค์ บรรยง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายศรีกรุง เจริญศรีสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงธัญญาเรศ เชือจีน

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงรุ่งเรือง อิมเอิบ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายภูวดล แซ่เตีย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายเกษมสันต์ บัวจันทร์ทิพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายอนุชา สัพโส

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงภาสินี บุรานนท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอัญชลี เปลียนขำ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายครรชิต แสนอุ่น

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงนฤภร โจนรัมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงภัทราวดี รูปคุ้ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันกลัดสมบูรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงปณิตา แก้วด้วง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงออมรัก อินปญญา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายหัสกรณ์ บรมสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงทิพย์กมล ศรีอำดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ แก้วดวงคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงพรจรัส พรมจู

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงจันจิรา โชติช่วง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินกรัด

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สว่างแจ้ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงวีร์สุดา นำพา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุภาวดี บุญสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๔
นางสาวชวนพิศ เสียงบุญ

่

๐๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๕
นายสิริศักดิ

์

พิมพ์สร
๐๙/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๖
นายไพฑูรย์ แฟงเอม

๐๓/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ รุ่งโรจน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงณิชาภัทร กองศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายพิชัย มากเหลือ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธีรเดช พิมนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายรณสิทธิ

์

พิศเพ็ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรติลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา พลับทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายศิลาดล อภิวัฒน์สิริโชค

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายศราวุธ บุขุนทด

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงนพมาศ ดำสะอาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายวงศธร ธรรมชุมแสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงพรชิตา พูนเพิม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายพลศักดิ

์

วัชโรดมประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงพรหมพร ใยกระโทก

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายคมกริช แสนกล้า

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายชยพล โชติไชย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงนันทพร เชิดรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ บำรุงจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงบุตรษยา หมืนหาวงษ์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงพรพรรณ พัฒนจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงศรัญญา เพิมผล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธีรวัฒน์ กิจเจริญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายวันชนะ คนเทียง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงนุชดา ดาผุย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ประโมสี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงอมลรดา ตาประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอำภาพร สงภักดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา สีชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายจิรวัฒน์ แสงทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายมนัสวี คละกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วทองคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงนิษา แซ่หว่อง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายธีรวัต เณฆาฒิวารัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงอันตานียา หลงพิมาย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงดวงกมล จุปะมะตัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายวิชชาการ จันทรมร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุภัสสรา แสงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา ขันติวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๗ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายกฤษดา สร้อยจันดา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุดธิดา เมืองศูนย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดุงแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงนนทิชา ธิลา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงนิรชา ศรีโปดก

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ประสมทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงอารียา พุงแอ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายฉัตรวันชัย แสนพรมมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันที
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา จันทร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายบุญปรีดา หลงสมบุญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายจิรภัทร แตร่ภู่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงอภิชญา พลยาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายณัฐพล กองมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายสหัสชัย จ่าโนนสูง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายธนธรณ์ แสนสุภา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงปยธิดา กลำสำโรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายบัญชา

ทรัพย์เกิดปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายศานติ อนุโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกมลชนก หมันดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำแสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายพิพัฒน์ เศษรักษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงมัจฉา มารมงคล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๘
นายภานุวัฒน์ ทองเตียง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายชุติเทพ นรินวงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายจิตติชัย พลเยียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงสุธาสินี สุบงกช

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฐพร แก้วยงกฎ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงอรจิรา พุงแอ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายณัฐพล รอดรัตนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายชนินทร์ แซกรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายณัฐวุธ จันทร์กลัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๗
นายวัชรพล ภูฆัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงณัฎฐา แสนยศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ ปรีอำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงกรรณิกา งามขณะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายนิติรัตน์ ไชยะมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ โหมดตัว

๋

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงเมสิณีย์ มงคลแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงอนุชนา นุชอ่อง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายณฐพล ชูแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายเดวิด ใจสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายธีรพัฒน์ โสมะมี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายอตินันท์ กุมพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายศรายุทธ แก้วอำไพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ดอนม่วงไทร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงพศิกา แพรกเชิง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงยุวดี ประภาสะโนบล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ฉันหากูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พันธ์นอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์อ่อน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุวรรณา หมีเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ใจธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงรุ้งตะวัน จำปาคง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงชญานี พงสะพัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ฟา ซาผู

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงธัญชนก คำอยู่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายจักรพงศ์ แก้วมณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายรพีพัฒน์ ปอยยิม

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายศุภชัย เชือทอง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายนิมิตร ธรรมบรรหาร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายธีรพันธุ์ กาญบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายโชคไชย ไวยัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกรรณิกา คำสม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงจุทามาศ บริบูรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงรัชนี ปญญาสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงศิรินญา สิทธิพรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่อึง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุจิวดี ประมวลจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงอารียา เพิมรุ่งเรือง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงวิศนา -

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงฝนลัดดา เมนไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุนิสา สุขปาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมบรรหาร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงอังคณา บุราคร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๐
นางสาวสุนิสา จำรัสเรืองรอง

๓๐/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๑
นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๒
นางสาวสุพัตรา ทันหนองแวง

๑๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๓
นางกัญญมน อุปสรรค์

๑๐/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๔
นางสาวอัฉรา เสาพาน

๐๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงนติยา แก้วเมือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พัดใหม่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกิติยา ธานี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงกฤติยา น้อยจันทร์วงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอริชา อุ่นละม้าย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายณัชพล ดอนไพรเณร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายไชยวัฒน์ สังข์สูงเนิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงฐิติมา สินประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายปฐวี ศรีดา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายราชวัตร กำลังดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายฉัตรวัตร รมนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ หมีเงิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๗
นางสาวกานดา ดอยแก้วขาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงชญานี ศุภรมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงณัชณีต์ นูนนาแซง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงเนตรดาว หัสคุณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยจันทร์ลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายพชรพล พันนาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สวนน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงภาคินี คงถิน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ญาติกระโทก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายพญา รอดคลองตัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงจิราพร เกียรติบรรเจิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายพัชรพล แก้วอุดม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายภูษณะ ทัพวัฒน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายมงคลศักดิ

์

อิสระฉันท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)

วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายรัชวิต สาสนอำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ สุขขำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทรักษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงนราริน ซ่อนกลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงเนตรทราย ทองพยงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพิมพิศา เสาทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงศศิกานต์ อิสระฉันท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา มามะเริง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี อิสระฉันท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายพรรษา ปุนวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงพรสุดา ชุมพร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงณัฐชา ปนพุ่มโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงปนัดดา แจ่มกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาวนำฝน ทองเสก

๒๓/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๖
นางสาววนิชา ม่วงมี

๒๑/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีเมือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายรัชภูมิ โพธิผล

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายวรากร เทศผ่อง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายชนกชนม์ ดิษทองคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉำมิงขวัญ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพันธกานต์ รอดคลองตัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายณัฐกมล สมพันธุ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงโชติกา อ้นปรารมภ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอนุธิดา นาคทับทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คำมะนิตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงมาริษา นุชน้อย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายคมกริช อุฑธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายปยะศิษฐ์ แก้วชูกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงเกตุนรินทร์ โหมกพิมาย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงยุวดี ศรีรุ่งเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงอัจฉรา ทองมาก

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงแพรพรรณ จันทร์โคตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเชิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสิริลักษณ์ รอดคลองตัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงศรุตยา พุ่มศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงกมลณัฐ เรือนมินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงนฤมล โพธิแย้ม

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงลภัส เพ็งสมุทร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงอาภัสรา พัดมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงพิรธิดา อุ้มอุราญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอาลิสา ไม้เกตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายมานัส บุญกอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ภู่หิรัญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายวรัญชิต เกตุรัก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เกตุแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายพัชรพล ทองเกลียง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายกฤษกร ขาวฟอน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงชนากานต์ เมืองเฉลิม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงปรารถนา สำเภาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอนุชา ฉัตรทันท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายวุฒิชัย ทองมาก

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายกีรติ ทรัพย์พืช

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงภิรมณ กรังพานิช

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงณัฐกมล ทองมาก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงจิราพร พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงดุสิตา พุ่มพวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุวัชญา แซ่บู๊

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงวิภาดา เริมยินดี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๑
นางสาวกัญชนา สุเปง

๑๖/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๒
นางสาวรังสิมา กรังพาณิชย์

๐๕/๐๔/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๓
นายอภิสิทธิ

์

จิตรสมควร
๐๘/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงปภาดา รอดแดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงวรดา สวนสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสิริพร ทองสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสิริภา พันธ์โพธิทอง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายอภิวัฒน์ บริบูรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายอำนาจ อนิกร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๒ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงกุลจิรา ทิเขียว

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงณัฐนรี สกุลเต็ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายณัฐพนธ์ พ่อตาแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ โทวันนัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงวรัชยา สว่างแจ้ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายนิธิ ยืนสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายวีรภัทร คะเรียงรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงจุไรรัตน์ แซ่เอีย

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสุชาดา เริมยินดี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงอริศรา เกษสุภะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงราตรี โต๊ะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายวีรภัทร แหลมเขาทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายสิทธิพล ลิออนรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายพฤฒิพงศ์ ธิคุณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงอารยา บุญทุโสภณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายจักรภพ พากุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายธนภัทร วัชชวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงขวัญเนตร เต็งสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงณัฐชา คงเจริญเนตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงณีรดา ทรัพย์มณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงปวริศา เขียวมุ่ย

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงรัฐฐาน์ พิทยาศิริธนโชติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงวรินดา เมฆพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงศันสนีย์ กันมินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงศุภิสรา หิรัญการ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงปยดา บุญเฉย

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันชนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สีดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายแสนดี หิรันรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายธีรเดช ศิริโรจน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงอาริษา จันทร์ยงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงปู ทัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงณัฐวรา พุ่มไสว

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงอรอุมา ขามจัตุรัส

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงสุธาศิณี แสงทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๓ / ๖๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงอุมากร สงเคราะห์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๖
อุบาสิกาจิตตนาถ แซ่ตัง

้

๑๔/๐๕/๒๕๐๙

วัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๗
อุบาสิกาคุณาพร บุญจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๒๐

วัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๘
อุบาสิกาจันทร์เพ็ญ ชูทรัพย์

๐๕/๐๔/๒๕๐๙
วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๖๖๐/๑๑๔๙
อุบาสิกาประพาไพ ชินวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๐๐
วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๐
อุบาสิกาสุดใจ ฉายศรี

๑๗/๐๕/๒๔๘๒

วัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงฐิติมา กุลเกียรติงามดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขวาง วัดนาขวาง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายพิสิฐพงศ์ ยืนนาน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายพงศกร อินทร์คล้าย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายณัฐพงศ์ เฟองฟู

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายอนุวิท สุขกมลชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายณัฐพล รอดระวังภัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายจิรทิปต์ คุ้มล้อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสาวิตรี อินสมัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวรัญญา เทศปลืม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ แปมแย้ม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จินดารักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายอานุภาพ เพรชนิล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายชนะภูมิ ฉุยรักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายกฤษดา ศรีเมือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงต้นฝน พริงเพริด

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงกาญจนา ศรีโหร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายสุรวัฒน์ สุขชุมพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายสิรภัทร แก้วฉำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ทองยิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิยดา นามแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงสลิษา แก้วราเวียง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงปาริฉัตร กวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สิขัณฑกสมิต

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงธนพร อร่ามเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงวิมลสิริ บุญสิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายจารุวัฒน์ คำโคตรสูนย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายจิรัญธนิน คงสำราญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงพัชราภา โนนจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๔ / ๖๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงบัญฑิตา เสียมกระโทก

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายกิตติภพ โลกวิสัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงสุวพรรณ วงศ์ราษฎร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงเฌอวัลย์ ชูบูระ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงทิวากรณ์ ศรีเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายเจษฎาพร น้อยโขง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายเอกลักษณ์ ปฏิพัทธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงนำปูน แสนภูวา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงประวีร์รัชย์ ซกจิตัน

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายวันชัย โห้หาญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายยุทธภูมิ ชัยพรสุขสม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงนภัสร พลายภิรมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายรวีโรจน์ ทรมีฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายชนะภัย ทิพย์คำมี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงทัศณา เสือหัวย่าน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ จันทวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายธนัชชา ยามี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายภาสกร ชำนาญชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายกมินทร์ รักธัญญการณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธรรมวงศานนท์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงพิญาดา เจียมใจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายชัยนันท์ แสงทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงสิริยากร สุเลียมมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา จูวรรณะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงชญานิน ปนเทศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา อยู่ศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ขาวรามัญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงกันญาเนตร นาคประสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงกัญญรัตน์ โพธิมูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายรุทการณ์ จันทร์เมฆา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมภาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงณัฐวิภา ทำชอบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงอำพัน สำพร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายธนพัฒน์ นารีบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๕ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายธีระพัฒน์ มักสัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายสมชาย ตามัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงกรรณาภรณ์ ท้วมทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงศลิษา มีศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

เนตรแขม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายภัทรพงษ์ ทับทัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายกลอนกวี หลำจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงสุชาดา ภู่อยู่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงธนวรรณ โตยะบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา นาน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ทรัพย์สนอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปะนัดตะเถ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายธรรมภพ สังขกร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทับทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงปณาลี ศุภมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงกัลยกร แตงทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทศภักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่มาลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงถาวรีย์ แก้วฉาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงพลอยภัค อรุณวาว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายกมลภพ มีคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายเพ็ชรรินทร์ จันทร์จาด

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายธีระนุวัฒน์ แสนไชย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายนาแคน ซายัม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายบวรภัค ราชสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสมิตา แก้วมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงมาลินี โตยะบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงอารียา อาวะศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงอุษา

วงศ์มานะโรจน์ศรี ๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สาวะรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายอนุชา ภายจันทึก

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ หมากกลาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงณิชากร ยามมีสิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงนิตยา พิพัฒน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงเบญจพร กังสดาร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๖ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายทิวากร อุตมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายวรพล ใจเปนใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงเกวลิน แตงสีนวล

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงนริษฎา อยู่เมียง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงวาสนา สายศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงพรนภา ขุมรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ยิงยวด

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายพรรษา กุหลาบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปานไทย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลินนวล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงธิญาดา เทพภูเขียว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงสุภาวดี บุญกลิง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายธีรภัทร จันทร์ประชุม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายบรรพต เพชรทศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายเสกสรรค์ จูค้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายนันทนัช ยอดคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงนันทิชา จิตต์อารีย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายพงศธร มีเปรียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายธนกร เปยมทองคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายอนุรักษ์ รอดคง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา บัวหอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายจิรภัทร นวมเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๓
นายกฤตภาส ปนรักษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงฉัตรแก้ว ทองบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายณัฐกิจ ฉิมฉันท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๖
นางสาวทัศนียา รอดถิน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใคร่ครวญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงอาจารี พุกพิลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายชัชวาลย์ ภู่มาลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

พงษ์บุญยืน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงพัทธมน ไข่บัว

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายนครินทร์ รัตนหิรัญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์ลคร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงกาญจนา พิลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๗ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายจิรพัส บุญชู

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๖
นายณัฐพงษ์ กลินโข่ง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีบุญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงอัจฉรา สารมานิตย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายจักรพันธ์ นาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๐
นายณัฐวุฒิ หมากกลาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายธนธรณ์ พิมพ์เดช

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๒
นางสาวดวงฤดี มุงคุณ

๑๙/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๓
นางธัญญรัตน์ จันทร์กระจาย

๒๖/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๔
นางนพรดา ศิลปสมศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๕
นางสาวนภา แทนมณี

๑๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๖ ว่าทีร้อยตรีพงษ์จักรพันธ์

่

พงษ์วิสุวรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๗
นางสาวพรวิภา ปานวิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๘
นางสาวรุ่งอรุณ นวมสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๒๙๙
นางวิยาภรณ์ เพ็งปาน

๐๑/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๐
นางสาวศิริพร เงาจินดา

๒๔/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๑
นางศิริวรรณ โพธิทอง

์

๐๖/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๒
นางสาวสาลิกา สำเภาทอง

๐๒/๐๖/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๓
นายเจษฏ์นิพิฐ มีใจรัก

๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงจริญญา ตาเล็ก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรัชญา ปุริวัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายกิตติ ย่อมเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายวัชรพล สนิทประโคน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงวริศรา ภูทุมมี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายนิธิทัศน์ เทพผ่องศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายพสิษฐ์ อ่างทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายธนกร ปวงนิยม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายพงศ์พัทธ์ หงษ์โสดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงปาริชาติ ปานขำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุยวารี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงบุญญินท์ เขียวประทุม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายสาม สายแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงณัฐพร มังมี

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายณภัทร สุขกำเนิด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญแสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วันทาพรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๒
นางสาวกิตติมา บุญจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๓
นางณัฐพร บุญตา

๐๙/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงกรพิน วงศ์เพ็ญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงโยถิกา ใจศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงฐิติกาลต์ ดอนแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงจุฑามณี นุ่มแจ้ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายธนวินท์ เยาวพร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงอรพรรณ บัวชุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายชีวานนท์ ศรนุวัตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงวีรวรรณ เดือดขุนทด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงอภัสรา สุขลิต

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงอรนลิน เครือมาตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๔
นางสาวนงลักษ์ จันหงษา

๐๙/๐๒/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เจนจัด

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พันธุ์ศิริ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงปุณยนุช กุลโต

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงภัทร์ธีรา อินทร์งาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายณภัทร เมืองโคตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงชฎาพร มุสิกวัตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ ดาวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ นาคประสพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายไกรสิทธิ

์

บุญล้อม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงณัฐพร เหง้าพรมมินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงวิภานี ชูประยูร

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุทธานุช วิชานำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิถี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๘
นายจตุรพัฒน์ แซมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๔๙
นายทักษิณ แม้นเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๐
นายนิติภูมิ สุทธไชย

๐๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๑
นางสาวปาริชาต สอนสืบ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๒
นางสาวปยฉัตร ไชยแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๓
นางสาววิลาวัณย์ สุขสกล

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๔
นางสาวสุกันรพัช ชะเอมขจรวิทย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๕
นางสาวศวิตา กันยาประสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๖
นายวรรณกร เซียงผุง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๗
นายพุทธิพงศ์ กลกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๘
นางสาวกัลยา ยามดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๕๙
นางสาววันทนีย์ พรมสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๐
นางสาวสิทธิณี เอียมเอียง

่ ้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๑
นางสาวเบญจวรรณ ปฏิทัศน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๒
นางสาวเปรมกมล วงศ์วาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๓
นายศราวุธ หลวงนันท์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๔
นางสาวอินทิรา ภมรพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๕
นางสาวจิรัชยา ภูสมตา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๖
นางสาวจิราพร โพธิสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๗
นางสาวสุภัทจรัส ขันติวรคุณากร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๘
นางสาวกนกวรรณ แก้วกงพาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๖๙
นางสาวมิงกมล

่

โนนสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๐
นายพงศกร สาลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๑
นายวินต้า อาสมาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๒
นางสาวสัตตบงกช ธิพรมมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๓
นางสาวชาลิสา สีสองห้อง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๔
นายกันตพงศ์ วงศ์เพ็ญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๕
นายธีรพงษ์ บุบผาราม

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๖
นายธีรภัทร บุบผาราม

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๗
นายสรวิชญ์ สุขผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๘
นางสาวนำผึง

้

กิติกังสดาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๗๙
นางสาวกิตติยาภรณ์ บุญยะเขต

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวศรัญญา กลำเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๑
นายชยณัฐ แก้วกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๒
นางสาวชุติมนต์ จรุงพรโสภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๓
นางสาววิภาดา วางมาลี

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๔
นางสาวตะวัน เขียวขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๕
นางสาววรรณภรณ์ สีทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๖
นางสาวเจนจิรา จันทร์กลิน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๗
นายอธิวัฒน์ เเจ้งฉาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๘
นางสาวเเสงรวี ทองดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๘๙
นางสาวญาณัจฉรา อินทรกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๐
นายฉัตรเกียรติ ศรีพุทธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๑
นางสาวนลินา ชำนาญภักดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๒
นางสาวสุธาทิพย์ สิถิลวัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงบุญญิสา เวฬุวนารักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงปุณฑริก ทองปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงธนพร งัวสมบูรณ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงธมนวรรณ ขจัดโรคา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายปุณณวิช หนูจรเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงวรีวรรณ รุ่งเรือง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายสันห์ทัพพ์ พงษ์ศิริบูรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงชญานิสา สืบนาค

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายทวีคูณ เงินมันคง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงธนัชชา ชืนวารี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงศิริพัฒน์ ศรศิลป

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา ปนะอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๕
นางปทมพร มีบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา จิรวัสชวภน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงพีรยา นาคสุขสนธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายทศวรรณ จิรวัสชวภน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายอนุพงษ์ อุ่นเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงกัญชรส โตลักษณะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงปาริฉัตร พร้อยพานิช

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายกิตติพงษ์ เดชยศดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายวรพล รักภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายธีรภพ ธนินโชตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงธนาภรณ์ สายสมบัติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายธนา เครือภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายณัฐนัย โหมดเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายพรหมนะชัย แต้ตระกูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงนริศรา เลิศงาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงอังคณา จันทร์ทองสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ธาราสุจริต

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงณัฐวดี สินจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายอนุรักษ์ มูลผม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายวีรภัทร บรรเทิงใจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ ค้ามีผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายอนิรุต แก้วใส่คู

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ผ่องแผ้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายพิสิษฐ์ พลวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสมฤทัย เขือนขันธ์เจริญ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสุนัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหล็งสุดใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงศิรประภา แสงพยับ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงสาริศา ชุมศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายคมกฤช โกศิยกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายวัชระ คำเบ้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ หมันมี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงภัทร์ลดา บุญบางยาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ฤทธิสาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายคณิศร แย้มมณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงสุนิสา ชัยชนะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงวารี สระพัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายเกริกเกียรติ สอาด

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายเกรียงไกร สอาด

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงปยะภัทร เพ็ขรนารี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายอนุชิต พ่วงเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพรกนก ครองเชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงณัฐนรี แก้วพิมพา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงปฏิพร เวียงชัยภูมิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงกุลธิดา บุญศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงสรัญญา พรมมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายสงกรานต์ เทพรักษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายสิทธิชัย หลักบึง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายไกรวุฒิ ชัยวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงอัยลดา แสงใสแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายทินนุกร เถาชาลี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายพยุพัฒน์ แซ่โง้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายธรรณธรณ์ บุญสงวน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๒ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๐
นายวรวิทย์ ฤทธิประเสริฐ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงรุ่งจันทิมา สังหร่าย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายเทพทัต วงษ์ธัญการ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายปริวัฒน์ มนัสศิลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายวัชรพล นิลพัฒน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

สารัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงปยวรรณ ชนะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๗
นางจันทร์นภา ฉิมพาลี

๒๐/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๘
นางสาวปวีณา ยกพล

๑๔/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๖๙
นางวรรณกาญจน์ บุดดา

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายปณัย เปล่งใส

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายสหนันท์ เติมธนะศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายตรัยบดินทร นุชน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายวงศกร เจนชัยมงคล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายรณยุทธ์ พุทธพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายกฤตษณพงศ์ สวนโต

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายพีระพงษ์ วิมูลชาติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายศาศวัต หุ่นภู

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายพลวัตน์ เฮงมัก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงณภัทรพร แก้วชิงดวง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงธมนวรรณ กิจรุ่งเรืองกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงปณฑิตา ปงสุแสน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงวราลักษ์ ทองประสาน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงศรีรัตน์ รังมะณี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามพิลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ธีรนพกาญจน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงสิราวรรณ อู๋หนู

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ สายพิรุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงณภัทร ไชยคีรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงภัสสร จิตตรีงาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ มาแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วพิกุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงภัณฑิรา บานแย้ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงมัณฑนา ยิมคง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงรัตติกาล พงษ์ไกร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงอรพรรณ เกิดแสงดวง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงชญายิกา หิงสุวรรณ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงปยะธิดา พวงศรีสังข์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงพิยดา ปานนาค

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงภณิดา ฉิมพาลี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ขาวผ่อง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงศศิชาดา วัดศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงสุนันท์ แก้วหล่อ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สวนโต

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายปรวรรช จุลมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายอนุสรณ์ อันประเสริฐ

๋

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายอาทิวราห์ ทองประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ภักดีศิริวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงเขมจิรา ใจดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงชนาภา สาเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงวิชิดา ผลอินทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงณัฐชยา มังคัง

่ ่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ซือผาสุข

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงวิชุดา ตังภูเขียว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงสิรัญทิตา ทับเนินทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงอิสรีย์ ธรรมธรสุคนธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงสิริขวัญ ราษฎรดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงชนกพร ชุนถนอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงผ่องมณี วิรุณพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงปนฤดี แก้วไกรศร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เจียวท่าไม้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงณัฐริกา รอดคลองตัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สีอุดทา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายต้นรัก รุ่งเกียรติศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงจิดาภา ชืนอิม

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงชนัญชิดา แย้มนิยม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงณัฐวิภา

มงคลสุวรรณวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงณัฐสุดา จันทร์ศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงบุญยวีร์ พรประเสริฐยิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงภัทรลภา เอมอยู่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วฉาย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงกันตินันท์ กิมบางยาง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงชนิลญา นาคผจญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงเปรียว

้

โตม่วย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายพิพัฒน์ บุญเขือง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายศิริวัฒน์ โพธิจำเริญ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายสมพล ยอดมะปราง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายนนทกร เกิดเชือ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายภูวนาถ พรหมดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงหิรัณยา แพร่งพร้อม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงสรัลชนา บุญยะกา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงทักษิณา บัวลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองดีสกูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงศุทธิณี ลือกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ จันทร์เทศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงเอกจิตรา ทองเกษม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงธนวรรณ สุขเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงเกวลิน แซ่ซิม

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงใญไหม เล็กสาคร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงวรัญญา กนกนาค

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงวริศรา ทรงชาติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร หอมกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงพิยดา เนตรมณี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายทศพล แสงละออ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายกิตติภัทร รักเกียรติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพชรพล เกลือนกลาด

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายดุสิต อุทธคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายวีรพงษ์ สิงห์น้อย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายชิตดนัย แซ่หว่อง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีสำอางค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายธนายุทธ กิตติวโรดม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงสุทินา เทศแสงทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงปทิตตา เอียงชะอุ่ม

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทับประทุม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๕ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์

ภิญโญภาพมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงกันยรัตน์ บุญรักษา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงณัฐรุจา สอนประสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายศุภกร ปุยสมุทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายวันชัย ชุมปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายอนุวัฒน์ รุ่งพุด

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายพชรกฤต หอมลำดวน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายจิรวัฒน์ โล่ห์คุ้มกันภัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายธีรภัทร์

ศรีทวีวัฒนานนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายชวกร เอียมน้อย

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงพรนภา นกขำดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงปฑิตตา พลายงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกมลชนก พวงจำปา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงรมย์ชลี ภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงนฤมล ฤทธิเดช

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายตระกูล เติมสายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายธนกฤต กำลังงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายธนสรณ์ ห้องสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายพงษ์ชนก เชาว์คล่อง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายขวัญฌุกร ตันกาบ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายสิมิลัน วิยาภรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงจิราวดี ดวงเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงฐิตาภา สรรพประดิษฐ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงจิณนพัตท์ เนียมมณี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงวริศราภรณ์ กันชัยต๊ะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ปานวิหก

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงเปรมกมล พรมราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำโฮง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายรพีพัฒน์ สูงสระ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายญาณกร ภักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายธัญชนิต ทองศรีสมบูรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายธีรวัฒน์ มงคลนัฎ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายกฎหมาย รักษาราษฎร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายวัน ชัยนน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายจารุกิตติ

์

มาตขาว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ปฐพีชัยพงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงจริญดา เสือขำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์ประชุม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงสิริญญา ใช้ทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงเรณุกา คอนเอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายสุเมธ ทับทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ชืนอิม

่ ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ รัตน์บ้านด่าน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงวรรณนิศา เหนาตีบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชนาภัทร เอียมท่าไม้

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เทียนกระจ่าง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงพรทิพย์ อยู่คง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงณิชา อินทรสมบูรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงสุมินตรา เข็มคง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงสรัลชนา ทองยศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงญาณิชา เสาวภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงชนัญญา ทิมเสถียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายวิชญ์พล ภู่มาลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ถินนามเจริญ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายกฤตภาส พิมประสาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายภัทรกร ยอดระบำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์ศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

สุราฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายเตชิน ศรีสมวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงวรรณนิดา คิดประเสริฐ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายสาธิต อัคคีโรจน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายอามรพันธ์ ศรีสำราญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายมณฑล เชือดวงผุย

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายมานิตย์ ปลืมพันธ์

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายณรงค์ชัย แซ่จึง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายเกียรตินิยม ผุยลี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ กงลำเลิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายชินวัฒน์ พลจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายนนทวัฒน์ พึงสนิท

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายสิรภพ ผาสุขดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๗ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายชาญณัฐ ท้วมพลอย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายกฤตภัค ศรีกรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายเชิดศักดิ

์

ชมปรารภ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายณัฐภัทร นวลสุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายทองบรรพต อำนวยพล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายณัฐภูมิ จิระสมประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงอรนุช สุขบรรเทิง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงภัคจิรา สิริวรไพบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงภัณฑิลา สิริวรไพบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงพิศภรณ์ ขันรักษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงสิรีธร เกษมรัฐพงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงพรรณชนิดา เชือทอง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงเจนจิรา พงค์ภา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงอธิฐานพร ไกรพนม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงวิรากานต์ บรรลุสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงรัตติยา รักษาภักดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ พลเยียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงนพสร สุขเกือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงสุชญา นภาวรรณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงธนัญญา โง้วสถาพรวัฒน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงรพิรัตน์ ลำพูน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงสุรัตน์ชาดา ตามใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันโท

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงปลิตา ชืนใจ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงพัชรพา ตู้เพชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงนาตาลี ทวีไว

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายศรีไพร แสนทวีสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ กาบแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ลีลาเกียรติวณิช

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงณัฐชลี กันทะวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คันธะลาด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงณัฐธิดา คนหมัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายธณัฐชัย สิขัณฑกสมิต

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายกิตติกวินภ์ สลับแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงอมลสิริ เปรมสง่า

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงลลิตวดี เขียนวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงวริธร คันทะโสม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงปุณฑริกา ศรีสนิท

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ หน่องพงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงนริศรา นรสาร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายพรพจน์ จันทร์ใจดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธีระวัฒน์ สีปดขน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงวรินธร สังข์สมศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงสายธาร เกตุนรินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงสุนิสา เกลียงกลิน

้ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงวันวิสา แปนรักษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ ดวงอาจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๓
นางสาวกาญจนา เทียนกระจ่าง

๐๗/๑๐/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๔
นางสาวนิภาพร พรมทา

๒๐/๐๗/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๕
นางสาวศิริพร เอียมทราย

่

๐๗/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๖
นางสาวจิรัณพัชร์ อภิวัฒนธงชัย

๒๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๗
นางสาวเกษมณี สุขสมบัติ

๑๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายจักรพรรดิ สวยดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๘๙
นางสาวชลิดา โพธิสาราช

์

๑๘/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงญาสุมิน มากสมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงดวงกมล นาคสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายเทียน ตาล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายคลึง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงธมนวรรณ นิละบุตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายธวัฒชัย แสงแดง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไหลงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงนฤมล วรต่าย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายโบนัส แซ่ลิม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงปรางค์ทอง แก้วดอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพรวิไล เถือนถู่

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงมรกต เมืองนก

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงมัณฑิกา เมาทรง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ชมเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายสวิตต์ สอจันทึก

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายแก้วขวัญ พรหมเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายไชยเชษฐ์ สาวิกัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพรประเสริฐ กลินโข่ง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายธเนศ สาตแฟง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายสราวุฒิ ใจเอือย

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายนวพรรษ เสือขำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายศรายุทธ คล้ายแดง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงศิรดา กุลโชติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายนิสิทธ์ ภิรมราช

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงดลยา ตู้เพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายวรวุฒิ ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงอนงลักษณ์ บุญโก่ง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงชุติมา ศรีเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายธนกฤต อาจวาที

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงพิชญดา เอมมิน้อม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลารัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายตะวัน บุญประเคน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายบารมี แก้วจิต

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายภูวดล นิมนวล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายอาทิตย์ ขันทองแดง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีมหันต์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงชนาพร เขียวชม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายนพดล เสนารักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายณัฐพล สาเรืองศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงวิมลนัฐ ผลอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ม่วงรุ่ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายวิภาส เอกจิโรภาส

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงณัฐนิช เพชรสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงเบญจมาพร แซ่โค้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายธันย์ ตันสงวน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงนวนันท์ ทองคะนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญโสภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงญาณิศา จ้อยชะรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สินมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงรวิภา มัณฑะกะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงนิรุชา พาสำราญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายรพีพงษ์ ยอดมะลิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หุ่นทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงประภัสสร บุญประคม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงนัทธมน ดีงาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงแพรวา พรมมาพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงวันวิสา บัวลอย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายภาวัต ปูมิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แดงพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงเอือมพร

้

เชือดี

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงชลดา เทพวงศา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงอัญชุลี ลุงสุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ สอนน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายศราวุธ สุขจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๔
นายบุญจันทร์ ขวัญเมือง

๐๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๕
นายพีระวัฒน์ โพธิจำเริญ

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๖
นางสาวสุนิสา เข็มนาค

๒๕/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๗
นางสาวเสาวนี นาสุนทร

๑๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงธุติมาภรณ์ จันทะสาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงบี ตาหวาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงโชติกา แก้วดวงเทียน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายนวมิน ชิณโสม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายประยูรศักดิ

์

พฤกษีดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงพรรษา กระจ่างฤกษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงอทิตยา นิลธรรมเสน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เกิดรุ่งเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธนกร แสงทวี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายธีระกานต์ ขุนอินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายณัฐพล บุญเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงธีรเนตร โคตรหา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายนิพนธ์ ทองมาก

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายบุญธรรม วงภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายพงษ์เทพ ทองมาก

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายธนธรณ์ กุลมิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายวรการ ถินแพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๑ / ๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายก้าวหน้า ไชคำดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายธนัฐชา มันทะเสน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงประภัสสร คุ้มครอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงปราณี คำวัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงนุ่น สมม่วง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ กานนท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงปรียานุช เบียวบังเกิด

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายนิรันฎร์ พรามอนงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงอริษา จิตร์รุ่งเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงปาณิตา โนกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงนฤมล อ่วมวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายจรุงเกียรติ ทองจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายธนพันธ์ ฟกบางยุง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายณัฐชัย วิสาสะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายฐิติพัฒน์ โพธิงาม

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ อุปโคต

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงณัฐวดี ดีล้วน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายยอดขวัญ เสมราย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายสุทธิพันธ์ เรืองศิลป

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายบอล วิวา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายชลาวุธ คำทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

อุปชิต
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายจิณณพัต มิลาวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงชลธิชา บัวคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๗๙๙
นางสาวเพ็ญพิชชา ลีแตง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขาวคล้ายเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ พ่วงพาราม

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายนัฐวุฒิ แสงสะอาด

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายภูมิพฒน์ นาเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อ่วมขยัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายเจตริน โพธิรอด

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายสุริยา เหว่าจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายณัฐนนท์ แพดิษฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธนนันท์ วิเชียรปญญา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายปณิภัทร อินหอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๒ / ๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๐
นายนรภัทร วรรณสุริวงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายณัชพล สร้อยอำภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายจักรพล วงเปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายแสน กระถินทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงศรีสุดา เรืองศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์ทับทิม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายจิรายุทธ น่วมไม้พุ่ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายชัชชัย ตาลลาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายมุตตา คำสร้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงรรินทิพย์ กิจรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงนาราภัทร มาประชุม

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สมคะเน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงปนัดดา แสงโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๔
นายธีรภัทร โพธิเอียม

์ ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายวีรภัทร จันทร์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายกรวิชย์ ศรศิริธรรมกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ตันตระชนิดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนธิลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงกชกร แดงงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงภัครดา กฤตยานิธิกร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายนรวิชญ์ แดนดง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายศิรศักดิ

์

เขียวขจี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงนิสากร ปุผาโล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงอทิตยา ศรีสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงวริศรา จันทร์หร่าย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายวีรชิต แซ่เตีย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงนิรากร พูลงิว

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายสิปปกร อุปชชา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายสรสิช

พงษ์เกษตรการณ์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงธัญรดา พรศักดิสกุลชัย

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายจันทร์ธวัตร จารัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายพรมานะ คำภาบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๔
นางสาวพรินดา เฉลิมฐานะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๓ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายพนธกร พงษ์ทองเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายบดิพัฒ บุตรนำเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายชาญชัย ขุนหมืนวงษ์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๘ เด็กหญิงจรินทร์ลักษณ์
ปานซ้าย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๔๙
นายทศพล กระสันต์

๐๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๐
นางสาวธัญญา วรรณสุ

๑๕/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๑
นางนฤมล ชาทองยศ

๒๘/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๒
นางสาวนัฐกานต์ นามวิชา

๐๖/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๓
นางสาวปภาษา พนมพานทอง

๐๑/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๔
นางสาวประสาน ขอบวิชา

๒๙/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๕
นางสาวปนประภา เขียวงามดี

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายจักรกฤษ บุญโชติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงสุขแก้ว ท่าบ่อ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงอภิญญา ศิลปสมบูรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงเบญจพร จัดโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสมบูรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงชุติมา อยู่ม่วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงพนิดา บุญประคอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงจตุรพร กิมบางยาง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงนภัสสร จันธสโร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงอังคณา ต่วนกลินคง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงพรธิตา ศรีจินดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงนำอ้อย แซ่ทิตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงฐิติวราดา โพธิงาม

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๖๙
นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อย

๐๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๐
นางสาวนพมาศ ตันตระกูล

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงกัณณิกา ไทรพงษ์พันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายภูวเรศ ชาวงาใต้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หลายชัน

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงอนัญญา มาปากลัด

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองอ้น

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงวรินทร หมืนลภ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงอรจิรา ชอบจิต

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงอริสรา โพธิเย็น

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงชุติมน ศรีบุญเรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๔ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายศรุต ปานมัจฉา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๑
นายศุภชัย หวังสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงพิชญธิดา เกิดเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงภัทรวดี เปรมประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายรัตนพงศ์ สมบูรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงเกวลิน พรมโสภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงอรทัย ไทรพงษ์พันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๗
นายธนวุฒิ จันทรากูลพงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๘
นายกวินทรา ปานมัจฉา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงปนัดดา จูวรรณะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๐
นายจักริน บุญพร้อม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๑
นางสาวพิชญา ช้างบัว

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๒
นางสาวจิราพร ท้วมกลัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๓
นางสาวจุฬามณี ครรชิตชัยวาร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๔
นายสิทธิชัย กรคณฑี

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๕
นางสาวจิรัชญา ประพันธ์พจน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๖
นายพงศ์ธร ด้วงขำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงหงษ์สกุล กิจประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงอรุณรัตน์ แสวงศิลป

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายภูดิสพัฒน์ ศรีสุพรรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา เขียวคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงวิมลวรรณ ปานทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ อินสมัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ แสงโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงจันทิมา อินมิทิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงวรัชยา ตะโกจีน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงภัคจีรา มหาวีโร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนิศากร ปานแดง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ปรีงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มังสุริยงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงสุวภัทร แก้วกระจ่าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายปกรณ์ ทองแสงอรุณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงปณณพร พวงทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงกัญญาภัค จันรวม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๕ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงชนิดาภา ปพัฒน์พรพานิช

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายจักรินทร์ เขยะตา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายธนโชติ อุยประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงปยวรรณ เอกพงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงกชกร เหลืองช่างทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงศุภจิรา เพชรนิล

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๑
นายพงศกร

วัฒนทรัพย์โสภณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๒
นางสาวธนภรณ์ แท่นนิล

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๓
นางสาวพณิดา หุ่นจีน

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๔
นายจิรายุส วีระหงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงชนัญญา พวงเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สงสุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายปราโมทย์ สมัครบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายสุเมธ สือเฉย

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายวิเศรษฐ์ จันทร์ทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา ชูช่วย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ วงอานาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงอรทัย จันทร์ทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงณภัทร สินธเกิด

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงชญาณี สินธุรส

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สังข์ประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงพัชรพร แปนแย้ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายตรีเพชร ดนตรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงสุชาดา ปราณีนิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงพิยะดา จันทร์หอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงบุญยกร ผ่องใส

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายวันชนะ มวยคล่อง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๓
นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา

๐๗/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๔
นางสาวฐิตารีย์ แก้วคำ

๒๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๕
นายมณเฑียร ศรีเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๖
นางสาววราภรณ์ น้อยสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๗
นายสมชาย ล้วนประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ ภานุมาศเมธี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายณัฐพล ทรัพย์ขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก(กิมลีมณีฉาย)

้

วัดศรีสินมา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๖ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เทียนซ้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ยิงจำเริญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงกัลยาณี ใจดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ช่วยบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงวรดา ไวยฉาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงสุณิสา บุญยะทารี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายธงไชย นำคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงสุนิสา เลียงชีพ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายนพรุจ บรรจงศิลป

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ เกษมสุวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายสิริวัฒน์ ทองมิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา รอดกรุง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงจิราพร ฮัวบางยาง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงลลิตภัทร พันธ์เสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสุชาวดี ช้างดำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายนภดล จิตต์อำไพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายศิริชัย สีแสงฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงสุธิดา ช้างดำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายจินตพร สือสวน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายภัทรพล ตุ่นสระน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายอภิมุข พูลเพิม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงปฏิมากร สิงหา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สุขประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงธนวรรณ แซ่คู

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๔
นางสาวเกวลิน พยัพพฤกษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๕
นางสาวทิพย์สุดา แสงเมล์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๖
นางสาวเกศราภรณ์ มีโพธิงาม

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๗
นางสาวสุชาดา น่วมศิริ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๘
นางสาวชมพูนุท ดอนไพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๗๙
นางสาววัชรมน พิมพ์อ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๐
นายสุรเดช สุวรรณเลิศชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๑
นางสาวรุจิรา ชีวี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๒
นายปยะวัฒน์ ศุกรโยธิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายสิริศักดิ

์

เกษมสุวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงนาฎอนงค์ โตบางปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๗ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงปพิชญา แจ่มพลาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงศิรประภา ปญญาสวรรค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงสุนิสา รอดธานี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงกรกนก พูลสำราญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายฉัตรแก้ว เจริญรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงอลิชา อร่ามเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงจุฑาวรรณ เหลืองสีเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงนวดา สาจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงธีริศรา กักชัย

๊

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายเมธวิน จันทร์สัชนาลัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายปณณธร ศรีนามบุรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายวริษฐ์ สุรเมธีเวศน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายศรัณย์ภัทร สัจจะวัฒนะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายอานนท์ ทองบาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายณัชพล เอียมจินดา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ งามโภชนมงคล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายนันทวุฒิ แก้วฉาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงมนัญชยา ด้วงปน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวรวลัญช์ ทิพยนิธิรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงกัญจ์หทัย โตพานิชสุรีย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงภูริชญา ธรรมปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอรเนตร จันทร์สัชนาลัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เตียนะวันชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงพัณณิน พลายเล็ก

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงณฐา บุญประดิษฐ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงปวริศา อินเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ สัตย์สมนึก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงนันท์นภัส น้อยคำสิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายกวินท์ อำไพ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายภูรี วรรณรังษี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายอชิตะ ลำใยทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายธนวันต์ เข็มต้น

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายก้องภพ ไก่ฟา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงลัคนา วรรณทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๘ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงสิริพักตร์ จีรชัยมงคล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงนลิณี จันทร์ทวีศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายอนุภาพ พึงลำภู

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายวรปรัชญ์ สระทองพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายนิธินันท์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายวีรภัธ ช้างพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายธฤต อุคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงสิริพร จีรชัยมงคล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงวรดา นิลพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงนัชชนันท์ อนันตบัณฑิตย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงภัสสรินทร์ วงศ์ประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงสิดาพร ขนุนทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายธนภัณฑ์ รู้สงวนตัว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายศิวกร แสงวิรุณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายรัชภูมิ กิจพิทักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายปยวัฒน์ โกมลวานิช

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายกันทร งามประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงณัฐรัตน์

ปราถนาวัฒนาสุข ๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงตรีทิพย์ ละเอียดดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงนันท์ชพร จอดเกาะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสิรินยา สายสุด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงคล้ายชนก กุณวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพิชนาถ บุญกล้าหาญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายชัยภัทร สังข์ทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายจักรณภัทร ศิริมงคล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายถิรภัทร ศิรพึงเงิน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายรชต นนทวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๗ เด็กหญิงปรีณาพรรณ ตันสมรส
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงณัชชา รอดสุกา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงปยรัตน์ ติงรุ่งเรือง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๐ เด็กหญิงกวินญารัตน์ จันทรนิเวศน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๑ เด็กหญิงนันทกาญจน์
ขนุนทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายพสุมนต์ ภักดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธนากร สาสี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธนาธิป กาญจนโภคิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๙ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายวีรภัทร อ่อนศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงนภสร ชัยชวลิต

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงตรีเนตร พิมมะรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงนัชชา ทองจำนงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงจิราพร ขนุนทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงอนงค์ อินอร่าม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกรสุมา ปนโมรา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุทัตตา บุญหนุน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงปริญดา ดีพรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงวันใส อนันต์สุคนธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกิรณา สุขเสดาะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกรองแก้ว เกิดเจริญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงจิรัชญา คนหลัก

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงอภิญญา หล่าบรรเทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงธิรดา จิตมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายโยธิน แซ่เอียะ

๊

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายรัตตพล เส็งหริม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายวิริทธิพล

์

แดนดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงศศิธร น้อยยอดยิง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายธนพร สายนำผึง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายนำนิง

่

สังขกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงชนันภรณ์ ทองเพิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๘
นายธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๗๙
นางสาวจุฑาพร จงสืบสุข

๐๗/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๐
นางประวีร์นุช มีมาก

๑๐/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายทิวากร วรรณพฤติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายจิรโชติ บุตรงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธีภากร ตันเสดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายศิริพงษ์ พราห์มไทย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายกิตติกวิน มาวิเชียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายวศิน เพชรรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงอัญทิกา อัญญะบาล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงพัชราพา ชัยคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงจณิสตา โสจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๐ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สวมชัยภูมิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงศิลิลทิพย์ อภัยกลาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอรพรรณ พงษ์รักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงศุภิสรา วงศ์ชารี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนิธิพร เพียสุด

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงสุรัชนีย์ ไชยบำรุง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีทน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงนันทิชา สัตถาผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีกุดเรือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงวรรณดี คิดชอบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงทานตะวัน อ่วมคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายสงกรานต์ นกเพ็ชร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

เขียวละออ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ ไกรษร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ พวงเงิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายฐิติพงษ์ โตกราน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายชัชกานต์ สัมฤทธิผล

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายวรเทพ ลิมสุวรรณ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายวัชรพงษ์ หวาวิสัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ ยิมดี

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงรัชนี ช่อทองดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงแพรวไพลิน พรายทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงศศิวิมล ประหยัดทรัพย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงขวัญหทัย เต็มกลิน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงอริศรา แสงทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงนภัสสร ศรีรุ่งเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงสุปรียา นันทะขัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใจภักดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงปภัสสร ปราบพล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา มีเกาะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุชาวดี เหมือนศรีเพ็ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงอารียา เหิงขุนทด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงอภิญญา สายแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๓
นางสาวจันทิมา สังข์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดคลองตัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๑ / ๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงเทษ สีนวล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงนิชนก รัตนมงคล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สาระสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงสลิษา วริพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทิมดอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายพีรภัทร กลินโข่ง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงชลธิชา กงสุน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงอุดมพร พุฒหอม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงกัณฐมณี สงศิริ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายมนตรี คีรีพิชิต

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงนัฐลดา ชฎาแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงอัจจิมา เหล่าดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ทับเครือ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ ชาวบ้านเกาะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองสุขา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายณัฐพล กอสนาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายรักเกล้า ดีไร่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงฐณัชญ์พร นิลสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงกันชิชา ยีสุ่น

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงกาญจนา แก้วสนธิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงฉันทิสา เพ็งสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงทิวาภรณ์ ร่วมทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงนพมาศ เจียวท่าไม้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงเบญจมาศ โตนะโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พาเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงวิรภรณ์ ชงสกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๑
นางสาวรินรดา จันบันจง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๒
นางสาวกฤษณา ทองสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๓
นางสาวธมลวรรณ ไกรรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๔
นางสาวธวัลพร จันทร์มา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๕
นางสาวพรประภา ผาฮุย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๖
นางสาวรุ่งนภา มหาอุป

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงวารุณี น้อยโพนทัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๘
นายธีรศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๕๙
นางสาวพรทิพย์ บุญเรืองศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๐
นางสาวชลทิพย์ คำชาลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๑
นางสาวสุทธารักษ์ เกตุแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๒
นายสมพงษ์ ปญญาธงชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๓
นางสาวฐานนันท์ แสงจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๔
นางสาววรรณภา วงศ์พูล

๑๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๕
นางสาวปยะธิดา ขอนแก่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๖
นางสาวภัทรภร ชวกิจโสภณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๗
นางสาวกมลพร ด้วงสงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๘
นางสาวชนาภา วรรณสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๖๙
นางสาวธนาภา บุญยิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๐
นางสาวนิรชา บุญประกอบ

๒๑/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๑
นางสาวเบ็ญจลักษณ์ บุญทัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๒
นางสาวจิราวรรณ แซ่เหงียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๓
นางสาวศศิธร

โชติช่วงไทยเจริญ
๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๔
นางสาวกัลยาลักษณ์ พงษ์เจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๒๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๕
นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทอง

๑๙/๐๗/๒๕๒๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๖๐/๒๑๗๖
นายอานนท์ เพ็ชรเกลียง

้

๑๐/๐๓/๒๕๓๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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