
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๕,๕๓๐ คน ขาดสอบ ๔,๕๙๐ คน คงสอบ ๒๐,๙๔๐ คน สอบได้ ๑๒,๑๙๓ คน สอบตก ๘,๗๔๗ คน (๕๘.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงกฤติยา ภูมิวัฒนะ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กชายกิตติพันธ์ ชิงชู
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงกิตติมา ผมตาล
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงกุลสิรา ยอดแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว กาญจนประทีป
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงชญาพัฒน์ สุขสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กชายชยณัฐ ชิวปรีชา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงชิตชนก ชิวปรีชา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงญาณิกา แพงรูป
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงณัฏฐ์อาภา อิทธิรักษ์ชัยกุล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กชายณัฐธชัย เสมคำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กชายณัฐพล เอนกบุญ
๓๑/๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงณิษา สีสด
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงทัตติมา สุขใบ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงธัญชนก เต็มหัตถ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ สสิโรจน์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กชายนัฐภัทร จินดาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงประภาศิริ ชันเล็ก

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงปริยากร ค้าเจริญดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงปุญญิศา ทองสามสี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กชายผลิตโชค ลอยขวัญ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กชายพงษ์ธร สมัครณรงค์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงพิชชาอร ธรรมจินดา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงภัทรภร ปนทอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรมสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กชายภูริ ปณีตจิตต์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ พระโนเรศ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กชายระพีพัฒน์ สินวัฒน์
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงลลิตา ทรัพย์ยอดแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงวรัชยา ใจหวัง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กชายศรัณยพงค์ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กชายศิวกร ปอมบุบผา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กชายสราวุฒิ ยวงงิวราย

้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงสุปรียา ศรีเชือ

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงสุวดี คชศิลา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงอริสา สิงห์โตทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงอรุชา สกุลศิริบวรทัต
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงจิรชิโนรส
พิพัฒน์เศรษฐกุล

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงกัลยกร ออมทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กชายจักพันธุ์ จันทนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กชายปภังกร รูปสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กชายปรีดา พุ่มจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงพลอยปภัส เชืออินทร์

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ขจรศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ตะโกพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงวลัญช์ศิลป ตังนวพิศ

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กชายอนุพงษ์ พิมพ์มาย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงอรเนตร เพียรมาก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงชนากานต์ แซ่ตัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงชลลดา อินทร์ทัศน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กชายชานนท์ แซ่เอิยว

๊

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พันแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ท้วมสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กชายกัมพล ทองน่วม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กชายธีรภัทร แจ่มสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงพรรณพัชร เผือนพงษ์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงพรวลี อ้นคลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงเพียงรวี แตงเทศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายภัทรวุฒิ บุญยเลขา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงมนสิชา บุณยเลขา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงโยฐิตา อินทรแพรก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงรวิตะวัน ธนกุลศศินันท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ ลีเจริญ

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงรุจิรา โสดสงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กชายวรนันท์ พลอยดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กชายวรวิทย์ รูปสูง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กชายวีรพัฒน์ วงสุยะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงศรญา เกตุมอญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงสุธาดา ปลืมไสว

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงโสภณาณัฐ กิจพาณิชรุ่งเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงหอม แสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กชายอโนชา แช่มมันคง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงอรจิรา คนใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กชายอิทธิกร นุ้ยเปรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กชายอิทธิกร อำนวยผล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายอิทธิพล วาดเขีย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๘

นางสาวธิติมา ตุ่มพลอย
๑๑/๐๗/๒๕๒๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๙

นายปวีณ ภัยสูญสิน

้

๒๒/๐๘/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๐

นางสาวมาณี ศานติกรวาณิชย์
๑๘/๐๓/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๑

นางมาลี ศรีสดสุข
๑๑/๐๙/๒๕๐๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๒

นางสาวนันท์นภัส พิทักษ์สกุล
๓๑/๐๘/๒๕๒๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๓

นางเนาวรัตน์ รุ่งแจ้ง
๑๓/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๔

นางจีระนันท์ ฝนต่างเชือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๕

นางสาวณิชานันทน์ ศิริกุลสถิตย์
๐๙/๐๙/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๖

นางวันวิสาข์ ทรัพย์มัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๒๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๗

นางสาวชุติมา อริยธนากุล
๑๗/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๘

นางสาวนฤมล คงพรม
๑๘/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๙

นางสาวนิษา ตะเคียนงาม
๑๙/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๐

นางสาวพรนานา อัจฉราวดี
๒๐/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๑

นายอภิรัตน์ ศรีศุข
๒๑/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๒

นางสาวจุฑามาศ ภาแกดำ
๑๘/๐๖/๒๕๓๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๓

นายพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา
๒๓/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๔

นายชัยวัฒน์ ชูทอง
๒๔/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๕

นางสาวทิพย์รัตน์ จิตตเดชาธร
๒๕/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๖

นางสุนันท์ ปาหินา
๒๖/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๗

นางมาลี ปนทองดี
๒๗/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๘

นางสาวรุจิตรา ทังศรีครู

่

๒๘/๐๔/๒๕๐๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๙

นางผกามาศ เจริญสุข
๒๙/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๐

นางสมปอง ณ ปอมเพ็ชร
๓๐/๐๙/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๑

นางสายพิณ จำปาแพง
๐๑/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๒

นางพุทธชาติ บุญญกานนท์
๐๒/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๓

นางสาวนงลักษณ์ สุขประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๔

นางนงลักษณ์ เชาวสกู
๐๔/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๕

นางทองสวย สุขดี
๐๕/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๖

นางกรปภา ประภาสังศุ
๐๖/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๗

นางปราณี สุริยันต์
๐๗/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๘

นางพเยาว์ วีรวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๙

นางนงนุช มงคลลักษมี
๑๐/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๐

นางสุดารัตน์ กลินเพย

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๑

นางสุชีลา พวงศรีทอง
๑๓/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๒

นางศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๓

นางสมคิด ทรงนิพิฐกุล
๑๗/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๔

นางปรียานุช กมลสิริภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๕

นางเพ็ญแข สูงกิจบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๖

นางจรรยา ทองลิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๗

นางสาวพีรณันต์ สุขสมบูรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๘

นางจิตรนภา แก้วงอก
๒๒/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๙

นางภัสราลักษณ์ อิสริยอนันต์
๒๓/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๐

นางฐิติมา สุนทรศารทูล
๒๔/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๑

นางศลิษา ปองกงลาด
๒๕/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๒

นางอุบลรัตน์ แซ่ด่าน
๒๗/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๓

นางอุไรวรรณ แววสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๔

นางวิรัตน์ ภูศรี
๒๙/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๕

นางกรองกาญจน์ วัฒนาโชติกุล
๓๐/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๖

นางธีรญา พวงสำลี
๓๑/๑๐/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๗

นางนริสา ถินมาบแค

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๘

นางธารรัตน์ กิงจันทร์

่

๐๒/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๙

นางสมปองใจ สกุลวรรณวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๐

นางจิราพร ปอมน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๑

นางเยาวรัตน์ โพธิทอง

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๒

นางแสงใจ เจียมวัฒนพงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๓

นางจิราวัลย์ ตุ่มพลอย
๐๗/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๔

นางสาวสุวีณา ลีไพบูลย์

้

๐๘/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๕

นางอังคนา ชรากาหมุด
๐๙/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๖

นางลักษณา สงค์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๗

นางนิจญา เกิดคล้าย

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๘

นายทิต วรานุภาพกุล

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๙

นางสาวปยนุช งามปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๐

นางคณิฐพัฒน์ สามเพชรเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๑

นายสุวัฒน์ สามคุ้มพิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๒

นางโสภิดา แก้วฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๓

นางสาวทิพวรรณ รุ้งทองนิรันดร์

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๔

นางสาววารี ปาเมืองมูล

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๕

นางสาววรินทรนร์ เอียมสอาด

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๖

นางวรรณี ภุมรา
๒๐/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๗

นางกฤติยา สอดสุข

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๘

นางสาวธัญญา ตันติชวลิต

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๙

นางวิลาวัลย์ ลอยสูงวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๐

นางอุทุมพร ก้อนในเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๑

นางสาวศริณญา ธรรมาพัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๒

นางสาวอรพิน ปริยทิฆัมพร

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๓

นางจุฬารัตน์ ศรีสุวัฒนานันท์
๒๘/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๔

นางขนิษฐา เรืองศิริธานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๕

นางสาวแหวนพลอย โพธิศิริ

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๖

นางสาววิลัยวรรณ โมนะ
๐๑/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๗

นางสาวสุภาพรรณ เอกเชือ

้

๐๔/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๘

นางสาววาสนา ฟกประไพ
๐๕/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๙

นางสาวฤทัยรัตน์ ปุกแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๐

นางสาวอัจฉรา จันทร์สงวน
๐๗/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๑

นางสาวเบญจมาศ สุขวัฒนาภรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๒

นางสาวณัฐชานันท์ โตอาจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๓

นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๔

นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๕

นางสาวจิราพร แสงเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๖

นางสาวนัทฐา มีกุล

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๗

นางนัททิกา ทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๘

นางสาวนภัสพร พวงศรีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๙

นางสาวกุศลิน หอมแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๓๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงจารุวรรณ โสมบ้านกวย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ออมทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กชายชนาธิป ปนชำนาญกุล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กชายชยพล หนูเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมแตง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมอำไพ

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายณัฐสุต รัศมิทัต
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงดาราวรรณ ยอดเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สิงห์รัตนวราหะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กชายธนภัทร ธัญลักษณ์เดโช
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงธิตินันท์ กิตติโรจน์อังกูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กชายนนทกร นำดอกไม้
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงนภัสสร วรรณวรกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายพรรณกร ขจรธัญญา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงพิชาภรณ์ หาญทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงพิยะดา กิตติโรจน์อังกูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงภคมน อุ่นหมี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงภัทราพร กล้าหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ชัยศรีประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงวรรณวนิต ดวงลิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงวรานิษฐ์ คูสะสมทรัพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายวลัญช์ศิลป ตังนวพิศ

้

๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายสิรภพ บุญมีลาภ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงอชิรญา สุขพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงกนกรักษ์ แซ่ลี

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงกมลพร ปานรักษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงกมลรัช ตวิษธนานันท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายกฤตภาส สิทธิสงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ อินหาดกรวด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คชพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กชายกันตนพ ธนิตโชตินนทศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงกัลยาณี ศิริพิศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงกิตติยา หิรัญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงกุลธีรา วาสบุญมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงจรรยาพร วรวัฒนานนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงจารุชา ว่องไว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เอกวรานุกูลศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงจิราภัทร์ สังขะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กชายจิรโชติ บ้านขมิน

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงชนกนันท์ ณัฐวุฒิ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ ทรัพย์พลับ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงชนากานต์ แซ่ตัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ฤดีสุขธนกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงชนิตา กัวห้วยขวาง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กชายชยันต์ ตฤษณาเกษตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงชลลดา สงพรมทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กชายชัยพัทธ์ สมสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายชิษณุทัต ตรีแดงน้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงญาณภัทร แพทย์ประสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงญานิกา วงษ์สกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กชายฐาปกรณ์ ชิวปรีชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ แสนวิเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงณัชชา อยู่พร้อม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงณัฐชา ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีภุมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงณัฐนรี แวววีรคุปต์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงณัฐพร อิมวงค์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา ทองดอนเหมือน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริสัมพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ลีฉลาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงทิพกฤตา ปนเวหา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงทิพวัลย์ เล็กจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงธนพร พันมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงธัญชนก เสนท้วน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๓๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงธัญญ์นรี อมรโภคิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีวิจัย
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กชายธันวา เพิมพูล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงธารีรัตน์ ทองแพง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีทะบาล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กชายนครา หมืนศักดา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงนงนภัส ค้าเจริญดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายนนทนัน บุญธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงนภัสภรณ์ ม่วงวัดท่า
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กชายนรภัทร เจกบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงนฤตยา สียางนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงนวรัตน์ แย้มกลิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายนิติพงษ์ ศรีวงค์เดือน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กชายบริพันธ์ น้อยนาค
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงบุญญิสา วีระสุนทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงปณิตา ว่องไว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กชายปรเมษ พอกพูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ตรีเดชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงปาริตา บุญศรีทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงปติชา
ประสาทกลพิทยา ๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงปยวรรณ อินแพง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กชายปุณยตว์ ก้อนจันทร์เทศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กชายพรธนา อุตถา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงพรนภา ชะเอมแฉ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงพริสา ทองแฉล้ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กชายพฤกษ์ คุ้มพะเนียด
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงพัชรพร เทียมทรัพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงพัณชธภรณ์ ทองดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ สร้อยสังวาลย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงพิมมาดา โพธิทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวจีน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงภคนันท์ แสงจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงภริตพร แดงระยับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงภัคจิรา สุขสอาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายภัควัฒน์ ไพรดำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงภัทราทิพย์ พาลีศักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายมณจิรา โพธิบุตรา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาวไร่เงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงรมิตา มาตร์แสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงรัญชิดา อินทรืสมบูรณ์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงรินลดา ชาวนาวิก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงรุ้งกานต์ นิลยาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กชายลาภะศักดิ

์

มูลทองจาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กชายวงศกร หงษ์ทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงวรรณษา อัคคีเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงวริศรา พิกุลทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงวศวดี รัตนสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงวาณิษา พราหมณกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายวิรัช ศรีรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กชายวิวัฒน์ อินทร์บำรุง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายวีรภัทร บำรุงเขต
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงวีรยา วันตระกูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายศรัณภัทร สายสะอาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กชายศราวุฒิ ปานทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายศักดา บริรักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายศักดิพัฒน์ ตังติพงศ์ตระกูล

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กชายศาสตรพล ฝายดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงศิริกัญญาณี พันสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กชายศิริชัย ปรียาไกรสร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ มะขามปอม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กชายศุภากร อยู่เสือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ สังข์ชวะสุทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ ไทยวัฒนานนท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กชายสิริมงคล เล็กมณีสุธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา พรหมมิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา มันยืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๑
เด็กหญิงสุกาญจน์ดา รักษะวรรณาพันธ์ ๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงสุชญา ศรีชนาภัทร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงสุชานันท์ อายุยืน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ สงัด
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงสุพิชชา ขุนหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงสุรกานต์ วงศ์รัตน์วิจิตต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงสุวิมล ยังอยู่
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพธิชุ่ม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายอชิตพล สร้อยทองมูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงอภิชญา วิเศษสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงอภิญญา ฉลองกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงอภิษฎา ชัยยะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ พุทธศร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงอริสา แสนคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงอลิศาพ์ คำจ่า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงอัญชิสา ตรีเดชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงอาริษา แตงแฟง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงอารียา กลัดบ้านห้วย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงอารียา เพียรไพร
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี เพียรประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงเกวลิน ลิมจิระวัฒนา

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงเขมมิกา กิจหว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ค้าผล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ออมสิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จำเริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ หงษ์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงไอลดา แพะขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายกนกพงศ์ โยธี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงกมลพร บุญรอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงกรณัรท์ บัวผัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายกรณ์กวี ฟูเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายกรณ์ดนัย ศรีวิจัย ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงกฤติมา พงษ์สมบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายกฤษดา ช้อยจินดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงชนากานต์ อภิปติวรกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายชนาธิป เสริมส่งวิทยะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงชลากร ปออ่อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงชลิดา ทองวงศ์ญาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายชวิน พันธ์เอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงชิชา กีไพบูลย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงชิดชนก ทรงอารมณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกริกธวัชศักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายชุติพนธ์ รอบคอบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงญดา เปลียนน้อย

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงญาดา รอดจินดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทศร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปราบไพรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงณรดา พาณิชย์สกูลวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กชายณวชนนท์ พุ่มพวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กชายณัฐชา แก้วมหา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กชายณัฐชานนท์ เอียมจ้อย

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กชายณัฐพล งามโพธิศรี

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงณัฐรินทร์ คณากุลพิสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวสวน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กชายทัชกานต์ อยู่สงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๙
เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ

เปล่งวิทยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงธนกาญจน์ ยูงรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กชายธนพนธ์ วัฒนะนุพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กชายธนพล แสงประสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงธนัญญา คงอิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายธนากร หนูทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กชายธนาทัศน์ คงอยู่สุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายธัชชัย มังเรือง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายธันยธรณ์ ตุลวรรธนะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายธีระเดช เกตวัลห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงนนท์ งอยจันทร์ศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายนภัส วงศ์สูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ไข่สีนวล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายนวพล เจียมพุก
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงนัฐชา แสนวัฒนภิญโญ
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงน้องแปง วงษ์แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา กะลำพัก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายบุรเศรษฐ์ นวากาศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายปณณธร แดงมุตตา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงปทมา สะบก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายปยพงษ์ โสดาจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงพรนภัส ฉัตรแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๑
เด็กหญิงพลอยกาญจน์

คุ้มแก่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทราทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงพัชราภา สระทองอ่วม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กชายพัฒนชัย บุญประเสริฐศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กชายพิทักษ์ชน อ้าวเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กชายพิสิษฐ์ หงษ์เกียร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงพีมาพร กิจประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กชายภาณุพันธ์ บุญเสถียร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กชายภาณุวัตร สามฉิมโฉม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กชายภูริวัฒน์ ตติปราณิเทพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กชายภูวเนศวร์ มะหะพรหม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงมนสิชา บุณยเลขา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงรวิภา
วินัยประภานันทน์ ๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงริสา วนสุนทรเมธี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงรุจิรา โสดสงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กชายวชิระ อินทร์แสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงวรางคณา สอนพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กชายวีระเทพ แย้มเกษร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เผ่าจือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กชายศุภณัฏฐ์ รุ่งเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุขะโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงสรณ์สิริ เสนท้วม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายสราวุธ โสธรประทาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงสาวิตรี มณีสูง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายสิทธิโชค สามรอดภัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงสิริกร อู่ตะเภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงสุภัทรา แสงสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ มีพงษ์เภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี ปนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีศักดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงอรจิรา คนใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กชายอรรฆพร กาญจนประทีป
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงอริยวรรณ ศรียารันต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงอริสา เกตุแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายอิทธิกร นุ้ยเปรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กชายอิทธิกร อำนวยผล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายเกร็ดแก้ว จันทร์ประสาท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงเปรมิกา คงนพคุณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงเพียงรวี แตงเทศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงเอมิกา มันศรีจันทร์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงแสงดาว ปานนิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงโชษิตา สุกกำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงโยฐิตา อินทรแพรก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงกชกร ชาวเกาะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงกชกร เอียมเทศ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงกฤตพร ทองระยศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กชายกฤตยชญ์ สมมิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

ภิรมย์ชุน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กชายกันตพล ลิปเลขนะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายกานตพงศ์ เบ้าอู๋

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงกานต์สินี เสถียรอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงกานต์สิรี ถิรโสภี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กชายกิตตินันท์ อินทร์ตามา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายกิตติภพ ดีประสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงกิรณา แซ่เอ็ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กชายคณณัฏฐ์ จงจามรีสีทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงฆนพร กุณพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายจอมพล ตรองพาณิชย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กชายจักรเพชร เลียวรัตนกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงจิดาภา โคตรพุ้ย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายจีรภัทร สุทธิรักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขสดเขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ไข่นาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงฉัตรชนก ทิมคล้าย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงชญานิษฏ์ ศิริเกษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายชนินทร์ แสงสว่าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงชาลิสา ผาสุกตรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เยียมสระน้อย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงญาโณทัย เถลิงศักดาเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ นาคมังสังข์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงณปภา สุขสิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายณภัทร ปฐมเอกชัยวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงณวิภา สามเพชรเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กชายณัฏฐ์ณรงค์ เจริญพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงณัฐธิชา แสงเกตุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ช่วยรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กชายณัฐภัทร สถิรเรืองชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำภักดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงณัฐสินี ศักดิสิริวาณิช

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงณัฐิดา เจริญพัฒนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงดารากุล พุ่มอ่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กชายดิสรณ์ บุษบงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงตองฉัตร ชีพชอบธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายถามวัต อางนานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายถิรพุทธิ

์

อุ่นศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายธนกร แก้วบุบผา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงธนกฤตา

รัตนายะเคอะ มุดิยานเซลาเก

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายธนชัย งามวิไลรัตนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กชายธนพนธ์ เจริญสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงธนภรณ์ สุวิชาญเมธี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กชายธนวิชญ์ สิมาเลาเต่า
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงธนัชญา ชำนาญหาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงธนัชพร เล่าทรัพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กชายธนันท์ธรณ์ อริยะธนากูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ อ่อนละมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณนิกขะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงธัญดา โวสุนทรยุทธ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงธารนที โพธิวัฒนาดิลก

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ เฮ็งนิรันดร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายธีรวีร์ โชคอัครกุลพัชร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงนฤมล ไกรตะนะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงนวนันท์ บุญเต็ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงนัชชา อินทร์อยู่
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กชายนันทภพ สว่างศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงนันทินี สังข์กลินหอม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยณรงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงนันท์นภัส มณฑาสุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงนันท์นภัส เรืองศิริชานนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กชายนิรันดร์ สุขสมัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ บู่ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงบุญญิสา ขำนพคุณโชค
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายปฐมพล ดีขำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงปติญญา ตันชเสาวภาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช เกิดสุขผล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายปองภพ ขำท่าพูด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กชายปณณวิชญ์ วรภาสไพบูลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เอียวถาวร

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงปยสุดา ภวานุวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กชายปุณยวัฒน์ โพธิกิติชาติ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กชายพงศกร รุจิภาสกุลศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายพชรพล เทียบคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงพภัสสรณ์ กุณเดชพิสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กชายพสภัค นุชเพนียด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายพัฐนนท์ บำรุงดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กชายพัฒนจิตต์ เชือสุวรรณ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายพันธุ์ธัช ปญสมคิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายพิชชากร แท่นทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงพิชญาภา ตังธนะพงศ์

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี วงษ์น้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ศรีน่วม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงพิมพรรณี จารุสกลพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงพิริตา วิชัยธรรมคุณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ สวัสดิพานิชย์

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายพีรณัฐ ชูวงค์วาน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มีสาวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงพีระศรี ตะหน่อง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กชายภควัต สุวรรณเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายภควัต อุนธุโร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายภฤศพล ญาณะรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา เจริญส่งเสริมกิจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายภัครภัทร ภักดีนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงภัทราพร เลิศสินไทย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงภูริชญา จันทร์สิงขรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กชายภูริภัค ไชยยศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กชายภูริภัทร ธีระเวช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กชายภูริภูมิ ภูมิประเสริฐรุ่ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กชายภูรี สีหราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กชายภูเมศวร์ คดศิลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงมณัทยา กุลชัยกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายรชานนท์ เมียวนวม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงรมณชญา สุขวังไทร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กชายระวีวัตติ

์

เอียมขจรชัย

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายรัฐปาล นาคผ่อง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงลภัสรดา ชูดอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงลักษิกา จันทร์สุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กชายวชรพล อำไพจิตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บัวพวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงวรนิษฐา มันศรีจันทร์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงวรัญญา โกยสำราญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายวริฏริณทร์ รัตนะพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กชายวศิน ฝากามล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายวิชญะ เผดิมรอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงวีร์สุดา เจริญชัยสมบัติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงศลิษา บุญขะจาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สมไพบูลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายศิริชัย กิจกอบชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายศุภกร สถิรรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายศุภกานต์ วิวัฎฎ์กุลธร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๓
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ปฐมวรรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงสมัชญา ชมภูนิช
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กชายสรคม เงินถี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กชายสรจักร ลิมปนานุวัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กชายสรวิศ ทองคง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กชายสรวีย์ธัช จันวิลัย

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กชายสรัญกร อินทรา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงสวรรยา อินทิม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายสาธัตถ์ ผุยหนองโพธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญญาธิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงสิริกร ผลเจริญรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงสิริณ รักสันตินานา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงสุจีรณัฐ เรขะรุจิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงสุชานัน อุทิศานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงสุชานันท์ วิไลพันธุ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงสุชาวดี พูนสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ลุ่มสวย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงสุวีรยา ทมมืด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กชายอธิกะ ศรีเอียม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายอธิปพัฒน์ กองแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงอรทัย ปุยะพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กชายอรรฐวิชญ์ ไชยกิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงอรัชพร อดุลยธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายอัคราธร ลำเจียกมงคล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงอโณมา แซ่ตัง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงเกวลิน มุ่งรอบกิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงเขมจิรา วันวัฒนกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อัมรินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กชายเดชาวัต ญาติยศทะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กชายเนติธร สุธรรมวราพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๔
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เหลืองอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๓๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา แปนอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เดชะวราฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงโชติกาญจน์ จันทร์ผดุง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงโชติกาภัค สวนแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงโสณัฐฎา พิทักษ์รัชตศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงไปรยา ชาติวีระธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงกรวี มาตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายกวีนิพัทธ์ ทำสวน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายกิตติกร เหลืองสมานกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงจิดาภา วิถีชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายชยพล เกรียงไกรยุทธ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงฐานิดา หวังธนพรชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายฐิติวัชร์ นราทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงฑิตวรรณ ธรรมเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กชายณัฐชนน คนเทียง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายณัฐชนน จิวหนองโพธิ

๋ ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ เถือนโฮ้

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายณัฐพล ธรรมติกานนท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กชายณัฐวิชญ์ จันทน์วัฒนาผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายณัฐเกตุ สังวาลย์พานิช
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงดมิสา แสงจรรยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายดลวินทร์ สุดใจธัญพัทธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กชายตฤณชาติ คุ้มเนตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงธันญพร สรณะพิบูลย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กชายนภัทร ภักดิภูมิเมธี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายนฤชิต อุณอนันต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กชายนวมินทร์ ฉัตรนากร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายนันทนัช ชัยรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กชายปณต เกรียงไกรยุทธ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กชายประกาศิต ภักดีเลขะกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ พันธ์ดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ อยู่จงดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กชายพัชรดนัย สถิรพันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา เตชะวุฒิพันธุ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กชายภูดิศ นันทิยาพานิช
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กชายภูริรักษ์ ผลิเจริญสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กชายรตนภากร จงสุขไกล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กชายรวีภัทร์ คนไว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายระพีพัทธ์ ชอบสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กชายรัชศักดิ

์

นนทะวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กชายวรพงศ์ นิยมญาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายวันชัย ศรีสุขธนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กชายวายุ บรรจงแจ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงวิริญาภรณ์ เสาร์แก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กชายศิริชัย วัฒนะชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กชายศุภกฤษ

รัตนายะเคอะ มุดิยานเซลาเก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงสกาวเดือน เปลียนน้อย

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ปฐมพรวิวัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงอริสรา ลาภเจริญชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายอัครินทร์ บุญขจาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงอารดา อบมาลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงโสภิดา สว่างเมฆ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กชายคมกฤษ โสระธิวา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายภควัต อินทรศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายวรัญู ปรีชามารถ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงชฎาลักษณ์ พรมดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงภธิดาภรณ์ ภาณุพินทุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ธีรธำรงสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงณิชา มุ่งรอบกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงญาดาวดี แก้วส่งศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กชายกิตติกวิน เหล่างาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กชายกัณตภณ ศรีอนันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงณัฐนิชา อินทร์มัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงไอริช ปองท้าว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงรุ้งนภา วงศ์ใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงพาขวัญ โลสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงณิชชา ค้ามีผล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒนกุลโชคชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ สุทธิธรรม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงปทมาพร เขือนวิชัย

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ คล้ายขำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงวิลาสินี แช่มลบ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กชายภูริณัฏฐ์ มังน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กชายฐิติกร เกิดโพชา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงสุจิตตา ต๊ะมัง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงกิงกมล

่

เรืองหิรัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงวีรนุช คร้ามศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงนันท์นภัส เชาวนานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงวัณกร เนียมประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รวบรวมวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายภาสกร มงคลทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กชายอานนท์ ศรีนวล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงศรีนุช
อัชฌานันท์วิวัฒน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงวรรณิภา สุขมาเพียร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ใจมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงโสรดา เปลียนน้อย

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงสายธาร โชคเกียรติคุณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงศุภัชญา จันนาหว้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ พรมดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กชายธรรมรัตน์ อภิสิทธิสานนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายหาญยุทธ โสมปาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายมนทวีร์ สิริศรีเกษตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กชายภาณุ สิงห์อังกุระ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชูกันหอม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงปกษา ทองแท้
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงกรรณการ ภูสีฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงศิตาภัช แซ่ลิม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงสิริกานต์ แสงพุ่มพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายนักสิทธิ

์

กรพิพัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายธีรภัทร ชาวห้วยหมาก
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกิดรืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงธิดาภรณ์ รอดมะเริง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงภมรมาศ ทองอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงจณิสตา สามงามจัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๙

นางสาวผ่องพรรณ สกุลวนาการ

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กชายพีรภัทร์ อุทัยฉาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล ไกรราช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายนนทกานต์ บุญเหลือ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายธนพนธ์ ธรรมมะพิทักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงภูษนิศา ไกรราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงชไมพร ศิวพรอนันต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงชลธิชา โสมบ้านกวย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงพรรษา ขาวพลับ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงกรองแก้ว
ช่วยประสาทวัฒนา ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายธัญวรัตน์ รักภิรมย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

สร้อยสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายณภัทร อำพันทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายพรมงคล อนุอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายชาติกำพู แสงโสด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา ปนอินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงสุพัตรา จำปาทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงอนัญญา โพธาภิรัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงพิชญา ชาวนาหว่าน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงวาสนา สีนำเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงชนิภา วิริยกิจอนันต์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงชฎาพร ปรางทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงญาราภรณ์ พีบขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงพัชยาพร ม่วงบำรุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นราแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร นำเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงวิลาสินี วัฒนธงชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์มัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงทิชานันณ์ วงษ์สุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กชายกณวรรธน์ ตันตโรภาส
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายจักพงษ์ ช่างทุ่งใหญ่
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กชายภูริชา จารึกพูนผล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงอทิตยา มีศุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงธันยนันท์ ธนากุลวรรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทองประเสริฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เหล่าสิม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงสุธิมนต์ ชาญอุดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงสิริวรรณ์ แก้วสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงวันใส สุวรรณเวช
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงกชดา ผู้ฐานิสสร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ ดวงเพ็ชร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงณัชชา เอียมสีทอง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงภคสุภา ฮวดเชียวชาญ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงนฤชา พูลขวัญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกตุสง่า
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงกมลพรรณ ชีพรต
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงกันญารัตน์ เภาพันธ์อ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แสงจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กชายธีรพงศ์ ว่องไว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กชายนาวิน ศรีวรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายรพีภัทร อ่วมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กชายธัญสธรณ์ รวมทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กชายอธิราช โจระสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงธนกร ทาคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงสโรชา คล้อยสวาท
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายวราวุฒิ บุมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงภควดี มาอ่อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงธนัชชา อาวภาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงปริณดา คชินทร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงดารินทร์ เมืองนก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายพชรปกร ธนสมบูรณ์วงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กชายหิรัญ เกษร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กชายกฤษกร ศรีเมืองพรหม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงวีรวรรณ หงษ์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงพรนภัส มีแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรหล่อ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสาร์แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงกฤติกา ผาสุกตรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงนริสานันท์ เย็นสบาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงประภาพร นาคทัง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงกิงฤดี

่

ฉายะยันต์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายพงศธร เผ่าพันธุ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายกีรติ กระแสโสม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายณัฐนานนท์ บุญท้วม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงพรรัตน์ แก้วพูน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชืนมนัส

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงกชกร ชาติพนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงภีญดา จิรโชติฐากุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงหัสต์กมล แก้วพิจิตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงภคปภา แสวงงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายอานันท์ ทองรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงสิริวรรณ ทรัพย์ผุด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กชายไพศาล สังข์ทองพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงศุภกานต์ เกิดคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงกรชนก จักรวาฬณิชย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงชลธิชา อินทร์ทัศน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายนันทวัฒน์ อุตมะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายธนวัตร แก่นสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเทียม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายณัฐพล สำโรงแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงพัชริดา คำนาค
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายอรรถพร พรหมดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ยงยืน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงรนิษฐา เอ็กเชือก
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กชายอาทิตย์ เทพพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงอรัญญา นาคศรีสุก
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายนฤนาท คล้ายแดงคลำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายประดิพัทธิ

์

คงสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายราชันย์ กลันเนียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายยศพล เทียวมาพบสุข

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงเอมวิกา กล้าหาญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายกฤษณะ สามเพชรเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายกิตตินันท์ ภมรกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ว่องไว
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายอภิชาติ มัทรีย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงกมลชนก ศรีพุมมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายธีรชาติ จำเริญรักษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายนภัสสร สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ผางสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายเลิศเมธา สีโชติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงสิราวัณ วัฒนะเต็งศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กชายกิติพัฒน์ ไวปญญา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงศิริพร นาคทัง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กชายทศพล จันทร์คูณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายรชานนท์ โกสินกรวิวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อินธิแสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายศุภณัฐ เจริญสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงอริสา มูลสิงห์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงอภิสรา สติมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายอธิพัฒน์ จัดวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายจิรายุส นุริตานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายปรัชญา วงศ์สุริยะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงดลนภา จิตรสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงมัลลิกา แซ่กวาน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญคง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงพิชญาภร ฐิติกุลลดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงโสภิตา แน่งน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูนกอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงชญาดา สืบอินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์ โลหะพันธุ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กชายบิน -
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงอรปรียา ศุภนาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุปถัมภ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงชลาดา จารุจินดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงพรภวิษย์ จันทร์สว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงปาณิดา แสนภูวา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร บูรณ์เจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายอรัญชัย ลาภบังเกิด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายยศพนธ์ คงหมวก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายนาวิน คำนุชนารถ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กชายภัทราวุธ รังษีสุริยันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงกนิษฐา เกิดปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงอินทิรา อินทรประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงแวววรรณ โชคสมเกษม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงนภัทร แก้วเขียว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แรงสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงกมลชนก เสาวรส
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงปาวนา คุรุพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงอาภัสรา ชาวนาปา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงกรรณิตา ชะเอม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา อุ่นมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ เสาทองหลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายสุทัศน์ มังกษัตริย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ ไข่สีนวล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายชัยมงคล พุกยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ขุนแผน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กชายธนกฤษณ์ สูรย์ลอย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ภูติจินดานันท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงสุนิสา สุภาวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงชุติมณ สนสาขา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงลดารัตน์
ประนามมะโกสา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายธนากร หาญพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายนพดนัย จันทร์คา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กชายวิศรุต แซ่ลิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ ทองปลิว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายธนกฤต ใบบัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายสิตธิตเทพ ดีเสนาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กชายภัคพนธ์ เล็กขำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สวัสดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงณัฐวดี อ่วมชม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร หงษ์พงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงบุษกร เกตุมอญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทิพมณี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร พึงเดช

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงจันทิมา จีนกระจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงอรกานต์ ทรวงสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กชายณัฐพล แย้มเดช
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กชายเอกราช เซียงเทศ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายก้องไทย แสงประทุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กชายนิติพงศ์ สว่างศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายอริญชัย ชูชีพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณศรศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงกวินณา แซ่โคว้
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงศศิธิดา โชติอริยกิตติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงอริศา บารมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงชลลดา จารุจินดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงลักษมี เล็กทองแดง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพ็ชรโบราณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายยุทธสิทธิ

์

มิงอรุณ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงเนตรณภัทร ตรีเจริญทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงนริสา ศรีแก้วพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงดลยา ผลพิกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงกาญจนา ไพรวัลย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงพรรณนิภา แก้วไขแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายรัฐพงษ์ สร้อยฟา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กชายกฤตพล สุทธิสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กชายธนะวัฒน์ ทวีทำนุสิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายภคพล หินอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงอมลวรรณ แซ่ลิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๙
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เหมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงชุตินันท์ คล้ายแดงคลำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กชายชนดล หวังเศรษฐกุล
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงชนาภา มณีวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กชายชยพล อังสุวรรณ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กชายชวกร ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายชวินธร ธนรักษ์
๒๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงชิสากัญญ์ ตังปรีชาพาณิชย์

้

๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงญาณิศา สิงห์เมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กชายณัฏฐ์ ณ นคร
๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงณิชา ศรีบัณฑิต
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖ / ๓๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงทัชชญา ลาภสุทธิเกษม
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กชายทายาท จำเริญรวย ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงธนพร ธรรมศิริพงษ์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงธิรดา ชาคริยานุโยค
๒๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงนฤภร พนาสกุลการ
๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กชายปภังกร ตันติอำนวย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กชายปุณณัตถ์ บุณยศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กชายพงศธร เจนโกศล ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงพรนับพัน เกรียงวัฒนพงษ์
๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงพรรษริล จารุพุทธิศิริพจน์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีศักราภิคุปต์
๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงรักตาภา บุญคุ้ม
๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กชายวราวุฒิ มาเจริญ
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงวารีวา วทัญูไพศาล ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงอิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ
๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา บุญเกิด
๒๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กชายญาณพัฒน์ พูลเทพ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายฐาปนกร นันทิสิงห์
๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงณภัค เกิดเจริญ
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายตรัยธรรม สถิตย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กชายธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์ ๑๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงธฤตวัน โสภณานุกุล
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กชายธวรรธน์ คุ้มแผน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงนภัสสร วงษ์มัน

่

๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงนมนต์ บุญรอด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงปริยาภัทร พรสมบูรณ์ศิริ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงปาณิสรา วานิชาชีวะ
๑๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงปนมณี คุณากรกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงปุณณภา คงเกรียงไกร
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กชายปุนยวีร์ ชีวะถาวร
๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงพรนภัส แพรอัตถ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ภัทรพูนสิน
๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงพีรญา อินทรรักษา
๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงภคมน ภาณุศานต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงมทินา ชืนประไพ

่

๒๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กชายรัฐพรรดิ ศรีพยงค์
๒๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงวรัฐธภรณ์ คูณทอง
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงสัพพร นิลพันธุ์
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายสิทธิผล อินเทพ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงอรทัย แตระกุล
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงอรนิภา อภิวัฒนานันท์
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงอัญอานันท์ อังคสยาวัฒน์ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กชายอัศวิน ด้วงแปน ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เมืองพันธ์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงปวีราภร ศรีพรมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กชายฐิตินันทร์ แซ่ลี

้

๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฝางแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กชายณัฐปคัลภ์ สอนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ บุญสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กชายธนบดี อิทธิชัยวัฒนกุล
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ริมดุสิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงธันยมัย บุญปราบ
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงนิชาภา ตังนิธินันท์

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงปริชญา สุริยะยรรยง
๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กชายปวรวิช กุฎีศรี
๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงปาลิดา ศรีสำราญ
๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงปาลิตา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กชายพัชรันทร์ พูลเทพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายภวัต ณัฐพูลวัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายภิเษก ไชยแจ่มจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงวรินทร์ภร ชาวนาฟาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กชายวิชญพงศ์ ชังดวงจิตร์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงศรีกร อินต๊ะสาน
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กชายศุภณัฐ ศรันย์พานิช
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงสุพัดชา สวัสดิชัย

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายอสมา เสือเมือง

้

๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายอิทธิกร สุพรส
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงเขมณัฎฐ์ เหมือนชู
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา มหาสังข์
๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กชายไกรพิชญ์ พรชลิตกิตติพร ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กชายกฤติน หงษ์พานิช
๑๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร กรุยทอง
๒๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทรีย์
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงชนิสรา จารุทัศนีย์
๑๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายชานันท์ ธนกุลนานนท์ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ โขวัฒนชัย ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงณฐา ตังสิทธิเสรีวงศ์

้ ์

๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงณฤธรณ์ บัวลาด ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงธนัชญา ขจรไพศาล
๑๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กชายนธิพล สร้อยสมุทร
๑๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กชายนราวิชญ์ เกิดดอนแฝก
๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงนันทิตา ดนตรีเสนาะ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงปริยภัทร ปลังดี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงปาณิษศา ด้วงลาย ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายพรเทพ หอยสังข์ทอง
๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงพฤกษชาติ เหมนิยมานันท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เมฆสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กชายภาคภูมิ ภักดีไตรภพ
๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงมนัญชยา วิรุฬห์ธนวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงวรัทยา เอียวสุวรรณ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงว่านฟา หฤหรรษ์ธรรม
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงอัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงอารียา พงศ์ลักษมาณา
๒๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงเหมือนฟา อนุรักษ์
๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงแพรธาร ไชยพล
๑๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา สมวิริยะพิบูลย์
๑๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงก้านกุ้ง ทนุหนองโพธิ

์

๑๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปอมสุข
๓๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สิลาเวียง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงณัฐนารี ซิมเจริญ

้

๒๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงณิชากร โกฏิมนัสวนิชย์
๒๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กชายธนกฤต อิงพงษ์พันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงนราวดี ทองจรัส
๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงบงกช อักรคหสิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงปณณิกา คูสมบัติ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงพรลภัส สิทธิชัย
๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงภชรษร แสงทองรุ่งฟา ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงศิริวัฒน์ นามแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายศิวดล เทียนดอนไพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กชายสิรธีร์ เกิดสำอางค์
๑๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงสุวิตตา เอือโอภาพัฒน์

้

๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชุ่มวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงไอดีล วณิชนันทธาดา
๒๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายจิรัฏฐ์ อิมเจริญ

่

๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงชญาณิศา รักเหลือ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายธนศักดิ

์

เจียบนา

๊

๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงธัญญวรรณ รุ่งวิไลเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายพงศ์ธร ศุภสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายภัคฌาวัฒน์ วะณะทอง ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายวโรดม ศักดิผดุงกมล

์

๒๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงอติกานต์ แพร่กุลธาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงเปมิกา คูสมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงกมลชนก สามงามตัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ขวัญเล็ก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลืองจินดา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงจิณห์นิภา แสงชัยยะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงจิรปรียา สงมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงจิรวรรณ สามเพชรเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียงธรรม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงชัญญา ลือชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาวนาผล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงญาณิศา พงศานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงฐิตาพร แตงจัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร ธนาเพ็ญภาส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงณัฐชนก พิทักษ์สาลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จันทร์อ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงณัฐนิตย์ โฉมโสภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงณัฐมน นุชเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ภู่แก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ บรรเทาวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงต้นได้ เอกธนานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ วงศ์โพธิศิล

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงธนวรรณ ไตรพรหม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงธนัชพร โกวิทธนะวัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงธัญลักษ์ มีเพียร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงนพภัสสรฐ์ เหลืองพุธชาติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงนันทิตา ใจสุทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงนิรชา ศิริสัมพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงบงกชรัตน์ เปรียมจันทร์

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงปริยากร ดีคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทับอรุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงปยะดา เอบประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงปุณญิศา สุขเกษม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงพรไพลิน เอียมนิม

่ ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงพิชชานันท์ ถิรวัฒนกุลชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงภัทรจิต จันทร์งามจรัส
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงรัตน์ษา จันทร์ประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงวรรณภา บังเกิดแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงวิชญาดา ลำเลิศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์ลอ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงสุธีร์พร ธัญญรัตน์สกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อู่บัวทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงอภิสรา บุญกำเนิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงอรพิณษ์ ก้านสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงอารยา มะลาคุ้ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงอิศราภรณ์ แซ่เอียว

๊

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงเกตุวดี ส้มทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงแพรวา สระทองเอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงแสงตะวัน สมชม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงโยษิตา เทพสุด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงไพรินทร์ ปนตบแต่ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดีเมฆ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ รอดประยูร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์กลิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงกนกอร พัสลัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๘
เด็กหญิงกรินญาณิสา ธรรมบดินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายกฤษณะ อินต๊ะเครือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองดอนน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กชายกัญธนัช ไทยภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กชายกิตติธัช แก้วประสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ ชูวงษ์วาลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงกุลนิภา ศักดิทรัพย์ทวี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ บุญสนอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ล้อคุณปลืม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายคณานนท์ กีรบุตรสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงจิตต์โสภิณ บ้านเกาะใต้
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงจุฑานุมาศก์ ลิมรติกุลจิรา

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงฉัตรชนก เจริญสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ เจ้ยทองศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีอนันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงชนัญชิดา กิมาคม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงชนิกกานต์ สุวรรณเนาว์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงชนิตา มังกรกิม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงชยณัฐ นิมนวล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กชายชยุตม์ มณีนิล
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงชลิตา สิงห์เมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงชวินชนม์ แก่นเพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กชายชาคริต เรืองรอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คิมแหน

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิถี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กชายณภัทร ศรีสดเลิศ
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงณัชชา แจ่มศรีงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิวัฒน์ภาสอร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงณัฐชาดา ชัยมณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงณัฐฐิญา อัศวกุลธารินท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงณัฐธิตา พูลเดช
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายณัฐภัทร จันทิพย์วงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ อำนาจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ ตันวัฒนเสรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงณิชา ปลืมไธสง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงดมิสา สุขวาณิชวิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงตรีเนตร ปานสาคร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงทิพากร พรมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กชายทีฆทัศน์ แดงใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายธนกร จิตรกรเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กชายธนกร แพรพิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กชายธนชิต ปรีเปรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กชายธนวินท์ เกษมจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงธนัชชา ทรัพย์เมฆ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กชายธนาธิป สุขเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงธนิสร สมรูป
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงธสพร บุญกวย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ถกลสาครรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงธัญมาศ ดาปาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ พันธ์โชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงธิฌา พชระพิสุทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงนภัสรพี สุภาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายนันทภพ จวอรรถ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญนาค
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงนินทิราภรณ์ สุวรรณศีลศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงนิษฐ์นิภา พันธ์กิจการ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงนีรณภัทร เกษมสุขสถาพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงนุชธีรา โตแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงบุณฑริก อาสาณรงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายปฐมยศ แก้วจัน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงปณิชา กฤติพงษ์กรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายปภินวิทย์ พงษ์ไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงปริญาดา หาสิตพานิชกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงปรีดา ผ่องใส
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงปองกานต์ แผ่เกียรติวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายปญญวัฒน์ แซ่โง้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายปณณ์ ธนสุขสมบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงปารมี พละสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงปาริชาต ศรีวันใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร โพธิพระยา

์

๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงผกาวรรณ ผลศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงฝนนภา มังกรกิม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายพงศพัศ ชิงชู
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กชายพชรพล แดงประทุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงพรนภา ชูแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงพรพิมล ใจหลัก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงพรริษา ลักษณประวัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงพรหมพร พันธ์ศรีวนิช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงพรหมพร เฉลิมกลิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงพราวรวี ศรีสุเทพหิรัญญา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กชายพสธร พุ่มทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงพัชรพร ขันต๊ะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงพัทธวรรณ ใจสุภาพ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทรงมุสิก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงพิชชาพร มีมนต์ษม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงพิชยา กัณฐาภรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงพิยดา ตรุษวัฒน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงพีรดา มากเทพวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กชายพุฒิพัฒน์ จิระวัฒนผลิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงภคพร เปาวสันต์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กชายภคพล จิติวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงภควรรณ สกุลแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา วรรณศิริไมตรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงภัคจิรา เหมือนหนู
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงภัคพีรยา รักเดชะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
บุญพัฒนาเศรษฐ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงภันธุ์ทิพา ปานคงคา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงภานุมาศ เดชปอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กชายภูมิสิทธิ

์

ถำวัตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กชายภูวเดช จิรวัฒนกร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายภูเบศ สิริยะเสถียร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายมนพล เดชภูงา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงมาลินี นาเครือ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชูราศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ วรทัศน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงลักษิกา เจียมอมรโอภาส
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายลัทธพล บุญนาค
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กชายวรภพ สืบดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงวรรณกร ชาติชาญชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงวรรณวิสา จุติโชติพงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงวรัชยา พรหมชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงวริยา ซือตรง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงวริยา มีสาวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงวลีรัตน์ เดชปอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงวิชชุลดา อาหาสิเม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงวิภาดา สัตยากูลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงวิภาวินี พูลสระคู
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงวีรภัทร สุขจิตรสกุลชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายวีระ ใจมัน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงศลิษา เหมยม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงศศิชา สะอาดชือ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงศิรภัสสร แก่นบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงศิริกัลยา เงินคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายศิวะพล จอนมอญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายศิวัส เพ็ญแสงอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายศุภกิจ จันทร์สอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ยีทอง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ธนูอาจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายสมปราชญ์ มันคง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายสมพร มีปน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายสรวิศ รักภิรมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายสรวิศ เฮ้งบริบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา ด้วงชะลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงสุชัญญา ดอกกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายสุทธิชัย โคตรอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงสุปรียา ปลืมเงิน

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายสุภัทร แต่งตามพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กองตุ้ย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงอภัสรา มากหนู
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ครุธนาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงอภิณห์พร เกรียงสกุลวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงอรณัญช์ วรเวชธนกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงอรวรรยา บัวเจก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงอลิสา สามเพชรเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กชายอัครเดช แสงเกตุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กชายอัสนี ชูชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จันทร์แดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงเขมิสรา ทองมาก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายเนติธร นนทะสุต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ ธาดาสีห์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงเมธาพร แย้มทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงเมย์ลภัส จิตกล้าปติพัชร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงแพรวา กะสิ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายโชติวัฒน์ ดอนรอดไพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงโสภิดา รักประทุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงใบหยก แสงเพ็ญอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายคริษฐ์ อร่ามพิบูลกิจ
๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายชนาภัทร ประพันธ์ศิลป
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงชิยาวีร์ แซ่คิว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายทรรศนัย สวยลำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กชายธนะวิชช์ อุดมผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กชายธัชรวี โพธิวัฒนาดิลก

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กชายธีรพล ลบแย้ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กชายธีรินทร์ คำดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองไถ่ผา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงปวีย์ธิดา
ทรงนิธิเมธาวัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงพรลภัส เมฆตรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงมานิตา สุทธิยุทธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงวราทิพย์ วงค์เศษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วรักษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๖ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กชายสุชานนท์ พรศิริรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กชายสุวิจักษณ์ รำพึงจิตต์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงกุลสตรี ลิสอน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กชายประทีปรัตน์ คุ้มพ้นภัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พิมพ์พัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สร้อยมาลัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงกรกมล ดวงแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงกรฎา หงษ์อร่าม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ เจนจริยโกศล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายกฤษฎา ทัศนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๑
เด็กชายกฤษฎิสิรดนัย

์

ทวีวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงกานต์ธีรา พรสุทธินันท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงกานต์สินี อิมเจริญ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายกิตติพันธ์ จงเจียรวัฒนกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายกิตติภพ ชัยพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงกุลิสรา วุฒาพาณิชย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กชายคุณากร แสงโสด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงคุนัญญา เก้าวงษ์วาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๙

นายจักรพงศ์ ศรีโชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงจันทิมา พรมแย้มใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงจิรภิญญา เปาะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงจิรัญญา ภัทรธนวัฒน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงจิรัฎญา ทังจันทร์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กชายฉัตรธีรพล รัชศิริสิรภัทร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กชายชยพล กัมมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายชยาธิป เนตรแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงชลธิดา ปุยะพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงชลลดา สันตนิพัทธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กชายชวลิต ทรงทรัพย์วงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กชายชัยพร ศรีอุทัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายญาณพัฒน์ โขจุลธรรม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงญาณิศา แดงหาญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กชายณพกร พรพิสุทธิพงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กชายณภัทร เจริญสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงณัชชา อโลภะตานนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กชายณัฎฐ์ณภัทร เงินบุตรโครต
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์บุญเพ็ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ บัวแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงณัฐพร ปานนิล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กชายณัฐพัชร์ นิษฐ์ณพิศร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๒

นายตะวัน ทองพูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายทักษ์ดนัย พุทธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายทินภัทร ศรีสำราญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายธนกร ชันอินทร์งาม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายธนธรณ์ จิตศาสน์สวรรค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายธนภัทร รุจิชานันทกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ปนทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงธนัชพร คณาปราชญ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายธนากร ศิวัฒน์พร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายธนาคาร อุปชาใต้
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายธนาธิป เจียรเจริญวัฒนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายธนโชติ ไทรชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงธัญชนก สู่พิภักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธำรงกุลไพบูลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บริบูรณ์สมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงธันยพร จำรัสศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงธันย์ชนก จีนด้วง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงธิญาดา อุ้มวารี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงธิตยา ทังศรี

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายธีรกานต์ ศรีชูทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ อนันต์ไพศาลสิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

มะลิทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ เอียมละออง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงนัทพันธ์ พวงมาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กชายนันทพัทธ์ ทองกระจ่าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายนันทวุฒิ อินคล้าย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงบุษบา ภู่ดวงจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายปรัตถกร อุ่นศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กชายปราชญา นาคะพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงปริยากร วรรณพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงปริสรา นิมอนงค์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงปวีณ์กร พรศิริรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กชายปวเรศ เอียมพินพันธ์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กชายปณณวัฒน์ จุ่นมีวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงปณณิกา ทูลฉลาด
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงปยาพัชร ทองงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กชายปุริมปรัชญ์ พชระพงศกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กชายพชร เพชรแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ปานรักษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ มีปาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงพรรษมล แซ่เอียว

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงพฤตยา นิมทัศนศิริ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายพสธร แซ่เตียว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงพัชรพร พันสมุทร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงพัชรพร ใจกล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กชายพัฒนา กองเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กชายพัทพล ใจเย็น

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กชายพัศภัสสรณ์ ธรรมรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กชายพิชุตม์ น้อมนำทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ แม้ท่าไม้
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายพิสิษฐ์ สุประดิษฐ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายพีรวัส แก้วหอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กชายพีรศักดิ

์

ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงฟาใส สาตรพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายฟาไหม่ เพิมชีลอง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายภวิศภณ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงภัทรลภา ศรีทันดร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายภัทรวรรธน์ พูพะเนียด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงภาณุมาศ เพชรลอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายภาสิต ณัฐวุฒิ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กชายภูมิพัทธ์ พงษ์ขวัญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กชายยศวีร์ ชุษณะทัศน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กชายยุทธภูมิ จันทร์ชาวนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงรักษิณา ชวนสมสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กชายรามิล เหมือนดาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ ทุมะลิ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงลักษิกา จิรังรักษ์วัฒนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายวราธร ทองใบอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงวรินดาภา สุวรรณ์ประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายวีรชัย สายคำธร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายศรัณย์ วิชัยศร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กชายศรายุทธ แซ่เตียว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายศุภกร สีจ๊ะแปง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายศุภกฤต สมฤทธิจินดา

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงศุภณัฎฐ์ ดำเม็ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กชายศุภณัฐ ซิมเจริญ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงศุภนิดา ผลประเสริฐ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ไทรงามเอียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กชายสมรัก จันทร์กระจ่าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กชายสมาพล แซ่ฮ้อ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายสรวิศ เทียมอุบล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายสหวัสส์ สืบเสียง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กชายสัจกร อวยชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กชายสารชา ลีเกษม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กชายสิทธิพล รังษีสุวกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายสิรวิชญ์ เกียรติเดช
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงสุณิสา สุธรรมกิตติวุฒิ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงสุทีทร ประหยัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงสุธาสินี วิเชียรณรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงสุธิดา เอียะคนอง

๊

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายสุรชัย ยอดสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงสุวิมล บุญเรืองรอด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กชายสุเมธา พงษ์อิศราพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รุ่งสังข์เงิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ ปุยะพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายอนุชา สร้อยแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิริมณีวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชษฐ์ชาติพรชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงอริสรา กัลยาวุฒิพงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายอาติบะ ศรีสมบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงอาภัสรา เสนานุช
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงอิสยาภรณ์ ภาสนวัฒน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงอโรชา เหมือนดาว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงแพรพิไล ผ่องอร่าม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายไพสิฐ กัญญามานนท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๗

นางวิกานดา สุมณทา
๐๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๘

นางสาววิชุดา กลินเทียม

่

๐๒/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๙

นางวีณา ทองทา
๐๓/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๐

นางสาววรรณิดา มณีวิล
๑๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๑

นางสาวภัทราภรณ์ มีแก้วน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๒

นางสาวภภัสสร แก้วแกมเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๓

นางสาววาสนา กลันฉาย

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๔

นางสาวอุมารินทร์ ยะวาวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๕

นางสาวสุจิตรา สุวรรณศรี
๒๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๖

นางศรีวิรินทร์ พูนธนารมย์
๐๓/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๗

นางสาวชโลทร เทียนสว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๘

นางสาววราภรณ์ เวชอุบล
๑๗/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๙

นางสาวสุรีรัตน์ บุญสิน
๐๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๐

นางสาวชญานันท์ เรืองบูชา
๑๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๑

นางสาวนันทนา แปงอิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๒

นางสาวสายพิณ ศรีษะเสือ
๑๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๓

นางสาวตมนา ติณณ์ศุภสกุล
๐๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๔

นางสาวปราณชล ธรรมดิลกสกุล
๐๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๕

นางสาวฐิติพร ทับทิมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๖

นางสาวณัฐวดี จุอุบล
๑๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๗

นางสาวละไม ใจอดทน
๒๗/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๘

นางสาวกมลชนก สุขสงวน
๑๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๙

นางวรรณทนา สังข์ลาว
๒๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๐

นายสมเดช จักขุจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๑

นายชัยนุชิต แบขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๒

นายสมบูรณ์ เกษมพรมณี
๒๐/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๓

นายปุริม โลมสนธิ
๒๐/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๔

นายศราวุติ อุ่นใช้
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๕

นายอภิชาต เปล่งขำ
๒๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๖

นายสงกรานต์ ศิธรกุล
๑๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๗

นายสมคิด มีอยู่เต็ม
๐๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๘

นายสมชัย ดารักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๙

นายวีรยุทธ อ่อนตรี
๐๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๐

นายชัยวัฒน์ ศุภจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๑

นายวัลลภ โพธิสมบูรณ์

์

๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๒

นายสราวุธ บุญยัง
๒๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๓

นายกฤติพงษ์ นาหนองตูม
๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๔

นายจารุเดช จันทร์โก๊ะ
๒๖/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๕

นายอำนาจ อินทวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๖

นายเทพพิทักษ์ พุทธรักษา
๐๖/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๗

นายวัชร์พล คล้ายแจ้ง
๐๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๘

นายชูศักดิ

์

แต้วงศ์ชัยพฤกษ์
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๙

นายชัยมงคล จุคำ
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๐

นายนฤดม เสนอใจ
๐๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๑

นายศักรินทร์ มหากำมินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๒

นายชัยรัตน์ บุญอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๓

นายทัศนัย วงศ์จินดา
๐๓/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๔

นายชัยวัฒน์ ดวงเวียง
๓๑/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๕

นายณัฐวุฒิ ผมหอม
๒๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๖

นายสันธาร บุตรดาวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๗

นายอภิสิทธิ

์

เปยวน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๘

นายจีระพงษ์ โพธิเงิน

์

๐๙/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๙

นายณฐกร ปจจัย
๑๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๐

นายอำนาจ พุ่มทรัพย์
๐๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๑

นายชำนาญ บุญช่วย
๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๒

นายสิทธิชัย เด่นดวง
๐๒/๐๕/๒๕๐๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๓

นายภูตะวัน เล็กประทุม
๐๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๔

นายจีระศักดิ

์

เทพประสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๕

นายสุรเชษฐ์ พุ่มเกตแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๖

นายวีระยุทธ ทางเณร
๑๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๗

นายกัมปนาท นงนุช
๒๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๘

นายนิทัศน์ อักษรถึง
๐๕/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๙

นายนพดล ทวีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๐

นายสุวิน พระเดช
๓๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๑

นายธีระพงศ์ แซ่อึง

้

๑๙/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๒

นายอานันท์ วิญญา
๑๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๓

นายมาโนช วิจิตรจัน

่

๒๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๔

นายวรรณฤทธิ

์

ผจญทรพรรค
๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๕

นายอานนท์ วิญญา
๒๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๖

นายสุรินทร์ ใจอารีย์
๑๑/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๗

นายเมธาวัฒน์ ทรัพย์สมบูรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๘

นายพิษณุ ชุ่มดอนไพร
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๙

นายกัญจน์ฐิพงศ์ อยู่ทิม
๒๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๐

นายณรงค์กร คงวุฒิเสถียร
๑๘/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๑

นายศรายุทธ พุดจีบ
๐๑/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๒

นายทิวา ไชยประสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๓

นายชวนากร อินทรพลอย
๐๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๔

นายทศพร พันจุ้ย
๒๐/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๕

นายสมภพ เกิดบางแบม
๐๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๖

นายวัชรพล อุ่นหมันกิจ

่

๒๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๗

นายสุทธิพงษ์ พึงพันธ์

่

๒๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๘

นายปยะฉัตร พัชนีย์
๒๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๙

นายทอง หวังเปน

๒๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๐

นายนพดล กลำกล่อมจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๑

นายปกรณ์ กฤษณพิพัฒน์
๒๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๒

นายสุวัชชัย ดีสมบัติ
๑๗/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๓

นายพล ผลงาม
๐๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๔

นายกุมภา โรจน์บุญถึง
๐๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๕

นายธนวรรธน์ เอียมมี

่

๒๑/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๖

นายอมรเทพ พันธะวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๗

นายวันชัย เวียงคำ
๒๕/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๘

นางสาวจตุพร ศุภเอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๙

นางสาวญาณี ชนะบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๐

นายณัฐพงษ์ ชูแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๑

นายธนกฤต ศรีเพ็ชร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๒

นายธนชิต แจ่มสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๓

นายธนโชติ เอียมสอาด

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๔

นายธันวา แซ่โง้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๕

นายปกรณ์ สร้อยกระจ่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๖

นายปริญญา มาเรียน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๗

นายพุทธิภัณต์ สุวรรณดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๘

นายรณชัย แสนมะฮุง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๙

นางสาวรุจิรา อ่วมทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๐

นายวรากร กรงรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๑

นายวันโชค โงมสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๒

นายศรัณย์ ธรรมกร่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๓

นางสาวศศิธร ศิริทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๔

นางสาวอนัญญา เทพวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๕

นายอภิวัฒน์ ฉัตรพัชรภิญโญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงกรรณ์ฑิมา คงเวช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กชายกันย์ จันทร์แจ่มศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายขจรยศ ปดชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ สามเกษร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์กลำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กชายฐากูร สุทัด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงฐิติภร สุวรรณะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ มังโส
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

อาระวี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงธณัชดา ปนปฐม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายธนะเมศฐ์ สังสรรค์ศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายนรินทร์ เชือตุ้ย

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงปณิดา ปุเรณโสภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงปทิตตาภัทร ฉิมโต
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๐
เด็กหญิงประภาภรณ์ รุ่งเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงปารณีย์ พุ่มม่วง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงปยาทิพย์ มาลัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงพัชรี ศิลปศร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงภัทรพร ทรัพย์ผุด
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงรสิตา สังศรีแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงวีรวรรณ คงแสงพระพาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายวุฒิภัทร กาละสิรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กชายศุภโชค อ่วมลิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงสตารัตน์ สร้อยนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายสัณหณัฐ เจริญผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กชายสันติ ขลังธรรมเนียม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กชายอิทธิพร ชัยโย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขำคง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงเกวลิน ปาน้อยนนท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงเปยนุช ประทุมชมภู
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กชายเฟรม วรยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงใบตอง
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงใบเตย
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายกรภู อุทัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายกล้า
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายกษิดิศ หนูน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงกันตาภัทร อยู่ญาติมาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงจิตรธนา สะสมทรัพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงดวงกมล
พฤกษาหอมหวล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายธนาดล สุริวัลย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงธารวี วงศ์จันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายนฤพนธ์ ยิมสะอาด

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงนัชชา คำมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายนัฐพล หล้าพิมพ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงนันทิช ศรีมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กชายพันธการ ทองอ่วมใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายภัควัฒน์ พุ่มม่วง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กชายภานุพงศ์ บุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ มายา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายรังศิมันต์ เพชรเลิศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

เหล็กอิม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายวุฒิชัย สุขเสริม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายสรสิทธิ

์

กองสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายสราวุฒิ เส็งโคกหวาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงสุภัค ทรรศนสฤษดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงอังคณา คำทับทิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงอินทิรา เกิดศรีชัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายอิศรา ทุ่มกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กชายเจษฎา บุตรชุน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายเทพรส ฑีฆะพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายเบญจพล น้อยทิม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กชายเอกลักษณ์ พฤกษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๙

นางสิริพร ศิริเสรี
๑๑/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๐

นางสาวนิศารัตน์ มาคำ
๑๒/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๑

นางสาววชิรากรณ์ สกุลอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๒

นางสาวณัฐริกา กลินเมือง

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๓

นางสาวอารีรัตน์ หมอทวนลม
๑๕/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๔

นางสาวจีระภา โพธิสุวรรณ

์

๑๖/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๕

นางสาวเบญจมาศ ตลับเพ็ชร
๑๗/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๖

นางสาวบุษยา สิงห์ทา
๑๘/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๗

นางสาวพิชญ์สินี ศรีสวาท
๑๙/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๘

นางสาวนำเพชร มีถาวร
๒๐/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๙

นางสาวภัคดา บัวหลวง
๒๑/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๐

นายจักรกฤษณ์ ม่วงเชย
๒๒/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๑

นายพีรศักดิ

์

วณิชเกียรติกุล
๒๓/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๒

นางสาวอินทิรา นุ่มวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๓

นายธนากฤต พัชรภูวหโภคิน
๒๖/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๔

นายศุภกิตติ

์

จิตภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๕

นายพัฒนะ ใจธรรม
๒๘/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๖

นายสุรวุฒิ นิรมิตสุขพร
๒๙/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๗

นางสาวสุนิตา อุยบางเตย
๓๐/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๘

นางบุญสม โฉมศรี
๓๑/๐๕/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๙

นายพลวัฒน์ ลิมคล้าย

้

๐๑/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๐

นายวิน แซ่เล้า
๐๒/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๑

นายภานุวัฒน์ นิโกรธา
๐๓/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๒

นายกฤตพล อุ่นยานโกวิท
๐๔/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๓

นายวาสมุทร ลาบรรเทา
๐๕/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๔

นายกรกฏ ปูแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๕

สิบโทธนพล ธรรมโม
๑๗/๐๒/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๖

จ่าอากาศตรีธนรัตน์ อดิศัย
๐๓/๐๑/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๗

นายนภัทร ศรีสายหยุด
๑๔/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๘

นางสาวนภาวรรณ ปองฉิม
๑๐/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๙

นายบดินทร์ หวังเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๐

จ่าสิบเอกเปยมศักดิ

์

ธนะเกียรติบวร
๒๒/๐๗/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๑

นายพงษ์พิพัฒน์ ทองคำ
๐๙/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๒
จ่าอากาศโทพรหมินทร์

อินทมาตย์
๐๖/๑๑/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๓

นายภาณุวิชญ์ คชพล
๒๔/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๔

นางสาวสุจิตรา สมศรี
๒๒/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๕

นายอดิศร ใจซือ

่

๒๗/๐๔/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๖

นางสาวกัลยา พัดวิจิตร์
๒๐/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงกนกอร ลำเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงจิรัชญา ผลิตกุศลธัช
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงชนเนษฎ์ สุขศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงธิษณ์ชญา สุขเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส พรพุทธศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงศุภนิดา โลหวัฒนกิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงสิตา เปยนสีทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายธนกฤต ภูสิทธิสกุล

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุญรุ่งเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายพัทธ์ โพธิตังธรรม

์ ้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กชายวิศรุต พีรชัยเดโช
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายศุภกฤต โชคถาวร
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงกชมน ผดุงเกียรติวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงดนยบวร กาญจนประดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงดารารัตน์ วิโรจน์เวชภัณฑ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงพราวนลิน สุคันธรส
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงภัคธิรา บงกชมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงรมณณัฐ สุวรรณประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทองเชือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงสวรส อ่อนละมัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กชายชลภัทร ศรีสงคราม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กชายณัฐชนน รุ่งบรรเจิด
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายธนภัทร เล้ารัตนานุรักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

สร้อยนำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เจนสวัสดิพงศ์

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงชวิพร โพธิสัตยา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุลจิระจรูญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๗ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงณภัทร ปรียงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงดลธิภา สนามแจ่ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงทิพญรัศมิ

์

ศรีพรมคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงธนัญญา กรีแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๙
เด็กหญิงปาลพรสรวง พระเดโช

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงรมิตา ทรัพย์ส่งแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงอุมาพร บุญมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายคีฏการ วณิชนันทธาดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายธนโชติ พันธ์ไทย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ปากวิเศษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายธัญชนิต ธันยกิจธาดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กชายปณณธร ดีบรรเจิด
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายศวัสกร คงธนธีระ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงปณณพร หอฉอย
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีเทียมทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กชายกัมปนาท เสือคง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กชายชนสรณ์ ทองประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงณัฐชา ศิริพิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา หรังศรีทอง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงณัฐพร พึงพันธ์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิมาลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงทิฆัมพร สวยลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ตันสิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายธาดา กุลจรัสเมธาธร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กชายนทีธาร จันทรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงนริศรา แซ่ลิม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ศิริพิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายนำชัย วงค์ทองคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงปณิชา แซ่ลี

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายพรเทพ เล้งคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงภัทรพร บุญติน

๋

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงภัทรพร แดงพยนต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายภูธเนตร แต่งตามพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กชายมนตรี จันทร์เทวี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงยุวรรณดา ชันสกุณี

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หงษาชุม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายวรรพล ลำเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงวรานุช พุทธบุรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงวริศรา ยุรศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงศศิพร พงสะพัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงศิริรัตร์ อ้อมคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กชายศิวกร อุดทุมราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงศุภิสรา ระนาดแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงสุภาพร ปูจำศีล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงหัทยา บุญจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงอนัญพร เสนาวัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงอภิชญา วิทยาเกียรติเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ เรืองวิทย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายเจษฎา จันทรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายไพรวัน บรรดาตัง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายกิติชัย ญาติคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายจินดา มะชะศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่โง้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญยวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายธงชัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ ลับมะณี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงบุษกร งามดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงภัทษภรณ์ แซ่ลี

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กชายภูมินทร์ นิตย์แสวง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงสปนนา มังคัง

่ ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เสือผู้
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายนนธวัช ก้านค้างพลู

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๗
เด็กชายประเสริฐวิทย์

แก้วแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายปญญาพร คล้อยสวาท
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงพิชญา วงศ์ดียิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายภราดล อิมเฮง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงภาวดี อินทร์สำราญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนวุฒิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กชายศุภกิจ หุบชะบา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายณัฐตพล เสือผู้
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กชายธวัชชัย พิมพ์วงค์ษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายพลพล แซ่เจียม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายภัทรพล ผิวอ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กชายมงคลชัย คอมนัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงวราพร พุทธบุรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พิสเพ็ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เขียวพระอินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายชาญวุฒิ อิทธิชาตินันท์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กชายสุพันแสน ผลเล็ก
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายธนภูมิ ดอนเดือนไพร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงปภาวดี เขียวทับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงปาณิชา จรเข้
๓๑/๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เฉลิมสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงประภาภรณ์ ขาวขำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงนันทณา วิริยะพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ถนอมทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงรฐิกานต์ สมบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงกันยา ช่างพิมพ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงชลลดา คงคาศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กชายพิเชษฐ์ อ่อนสุระทุม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงภรภัค เชือยินดี

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงอรนรี ทวีวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ใจบุญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

วงษ์หมืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ศรคลังพลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงชลธิชา ชันเจ้า

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงปรายฝน ช่วงนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงชนิสรา ขันทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงณัฐนิฌา ภูภุมมารา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงไพลิน บริหาร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายชัยชนะ พรมสำโรง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พูดชัด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สวยสด
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายปติพัฒน์ ศรีสมดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงนงรัตน์ ทาเรียงสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงอรอุมา งามพริง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงบุษยมาส เทพวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงอัยลดา เจือจาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ โพนขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นุ้ยพิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายบัณฑิต ปุณณะภุม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กชายคณาธิป มาลาพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายเดชดนัย แก้วคำอ้าย
๓๑/๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายเขมชาติ สุวรรณจินดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงคริมา แซ่เอียว

๊

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงสิริมาศ บุญศาสตร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงอาภัสรา แก้วนิมิตรชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงพรพิมล เหล็งบำรุง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายศิริชัย สวนพานิช

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กชายนทีกร จันหยวก

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กชายภัทรพล ไพโรจน์สถาพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กชายธีรพงศ์ แซ่เจีย

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ โตยะบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กชายชัยชนะ พืชเพ็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส หงวนเล็ก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กชายนพวัฒน์ ปรกศุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กชายพีระชัย ทวีวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กชายชิติพัทธ์ แซ่จิว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงเนตรนภา ลิมทอง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายกิตติธร ทองจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายธีรธาดา จิตต์เดช
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงสุนิษา สมัครสมาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงณิชานนท์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงพัชริญา จันทนารักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงวรรณิสา บำรุงพฤกษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายสิทธิชัย แตงอ่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายณัฐพล นันทเดชาวุฒิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายคมชาญ คงทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กชายนพรัตน์ โพธิวาลัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงปยธิดา ใจยาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงณันทวรรณ นาคชัยยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงจนิสตา จงเจริญถาวรกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๗

นางนิรมล วิบูลมงคล
๐๗/๑๐/๒๕๐๔

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๘

จ.อ.หญิง วัชรี โชติรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๐๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๙

นางอาทิตยา ศกุนะสิงห์
๑๘/๐๕/๒๕๑๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๐

นางสาวชัชชญา ไตรญาณ
๐๒/๐๒/๒๕๑๑

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๑

นางญณิศร สิทธิการ
๒๘/๐๘/๒๕๑๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๒

นางเทวี ภู่ผึง

้

๑๔/๑๒/๒๕๒๒

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๓

นางสาวนำอ้อย ใจสำรวม
๑๘/๐๓/๒๕๑๔

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๔

นางปณีตา บุษบงค์
๑๙/๐๖/๒๕๑๓

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๕

นางสุกัญญา ธรรมศาสตร์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๖

นางเขมจิรา จันทร์คำ
๒๔/๐๒/๒๕๒๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๗

นางสาวจันทิมา คงศรี
๐๘/๑๑/๒๕๒๐

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๘

นางสาวชลธิชา ชัยมาลา
๐๖/๑๐/๒๕๒๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๙

นางสาวนิดา สำเนียงหวาน
๑๗/๐๓/๒๕๒๙

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๐

นางสาวสิริศรา เสือยง
๑๘/๐๗/๒๕๒๑

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๑

นางสาวจิรนันท์ พาสนาวุฒิโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๓๓

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๒

นางสาวจตุภรณ์ กาบแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๒๗

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๓

นางสาวนิลเนตร์ เถือนบุญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายกนกณัฐ เจียมวาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายกนกเทพ ใบเด
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงกมลชนก บุญอร่าม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีพูลทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายกรกช เชิดชูชีพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายกฤตพัฒน์ ช้างเทศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ ศิลปศร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายกฤษดา วิริยกิจอนันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงกัณณิการ์ จันทร์โท
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายกันตภน ปรีชาตระกูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายกัมพล อินกงลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงกุลยา ทาโสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายจรรยวรรธ วงษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายจรัสพงษ์ ปญญาธนคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายจักรี ผดุงกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงจันจิรา อินทร์มีถิน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงจารุณี ผิวเกลียง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงจิรนันท์ นาคประพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กชายจิรภัทร พรหมประสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายจิรภัทร เร่งมีศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีต่างวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สามศรีโพธิแก้ว

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กชายจิรายุ สุทัศนวิชานนะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ เหล่างาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สามฉิมโฉม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กชายชนะชัย ถินมาบแค

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

ภัทรดนัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงชนากานต์ โชติกเสถียร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายชยานันต์ ชูราศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ อำทรัพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

ยามดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายชัยยุทธ ดอกไม้ศรีจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ อุปรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

วรรณพาล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กชายชุติพันธุ์ มีอยู่เต็ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายฐตวรรษ อินทเสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงณญาดา หนูวัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กชายณัฏฐกร สามเกษร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองดอนเหมือน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงณัฏฐริกา ดิษเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กชายณัฏฐากร ผิวบางกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กชายณัฏพล ปนพุ่ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงณัฐชา เพ็งกลัด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายณัฐพล แนนเนียม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กชายณัฐพัชร์ เผือนปฐม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นุชสายทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กชายต้นตระการ รุ่งเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ มีเสมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กชายทศณัท ฉวนพิมาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายธนพงษ์ สระสมทรัพย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายธนพนธ์ ปนสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงธนพร แซ่ลี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กชายธนพล มณีโชติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายธนภัทร ลอยฟู
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ เงินทองดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายธนาคม นิลรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงธนาวดี จิตคำรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พึงโพธิทอง

่ ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายธัญสิทธิ

์

เดชสิทธิธาวิน

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายธิติพงษ์ กลันขำ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ สุขโพธิเพ็ชร์

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายนคินทร์ บุญมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายนพดล บุปผาโรจน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงนพรัตน์ สมตน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงนุชจรีย์ สุทธิพงศ์พาณิช
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงนุชพิชา จันทร์ทุ่งใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงนุสรา เศรษฐีชาวนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงบวรรัตน์ สุทธิพันธุ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงบุษกร บางทราย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงปองกานต์ ชอบรู้
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายปานณรินทร์ ยอดแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงปาลิดา พิมพา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กชายปยณัฏฐ์ น้อมนำทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายพงศธร บุญภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กชายพรชัย พุ่มพวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ ดอนแก่น
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กชายพลกฤต ครองสามสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายพลภัทร์ ศูนย์จันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายพสธร กุลกิตติโกวิท
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงพัชรนันท์ สามฉิมโฉม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายพัทธจิตน์ กวินกุลกานต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงภคสุภา เหล็กอิม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ พรมรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายภาสกร ลบแย้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงภิรมย์พร แซ่ตัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กชายภูมรินทร์ รุ่งหรุ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายภูมิชณัฐ ศรีนวล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กชายภูรินทร์ภัส ธนาพัฒน์จิรโชค
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ รุ่งธรรมกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กชายยุวเรศร์ สมเหมาะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงวรนุช ปนประดับ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงวรนุช อิมลิมทาน

่ ้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงวรรณนิษา มันสุขผล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กชายวรัญชิต ประจันตะเสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงวราวรรณ์ จินะแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงวริษา แก้วน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กชายวสุรัตน์ วิรุฬบุตร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงวัลลภา คำร้อยแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กชายวายุ เจริญสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กชายวิชญ์ภาส ศรีสุธอ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายวีรชัย สุขสมัค
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายวีรพงศ์ สงวนพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กชายวีรพงษ์ อำพร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กชายศักดา สามศรีสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กชายศิริเทพ เฟองเงิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายศุภกร ตังฮวดทรัพย์

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงสงกรานต์ ปนโพธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กชายสถาพร กงสินธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กชายสิทธา นามวิชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ผดุงกิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา สามพ่วงบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจตรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายสุทัต แซ่เอียว

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงสุทัตตา
จันทรประภาพกุล ๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายสุทิวัส อ่อนสด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กชายสุธาวิทย์ ไชยธงรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงสุธิมนต์ ผู้วานิช
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงสุธีธิดา เภานิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๕ / ๓๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายสุพกร มูลทองสงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงสุภพิชฌา เล็กบาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงสุภาพร บู่สามสาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปมณี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายสุวัชร เรืองศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ เจริญผล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ รักษ์สมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงอภิสรา ค้าผล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวามิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงอรทัย ปยะวรรณางกูร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กชายอรรถพล สามเพชรเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงอริสา ดิษแช่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กชายอลงกรณ์ พรพิรุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายอัครชัย กัลยาวุฒิพงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายอัมเรศ กล่อมดวงจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายอานนท์ จำนงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงอินทร์ธิรา สงวนชีพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ด้วงแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กชายเจษดา บุญนิยม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายเดชาวัต จำปาทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายเพชรยินดี เครือเช้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กชายเอกราช เบียวทุ่งน้อย

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๘

นายชัยวัฒน์ โมกขศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๙

นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย์
๓๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๐

นางสาวศุจิกา พรมรักษา
๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๑

นายอภิณัฐ โกศลศุภกิจ
๖/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงกชนันท์
โรจน์วงศ์กาญจน์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงกชพร เกียรติเผ่าพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงกชพร ใสจันทึก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กชายกรชัย แก้วมังกร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายกรูพรีท กุลวาน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กชายกฤติธี ประภาชีวนนท์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กชายกฤติพงษ์ เย็นใจ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายกฤษฎา กุลกรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงกวินศิริ ศิริสุทธา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงกอบทอง ศรีหิรัญ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงกัชชรส ระสิตานนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงกัญญาภัค วรพลาวุฒิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงกันตณัชช์ รอดสน
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายกันตพัชร พรมเต็ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงกัรจติกานญ์ บุญศัพทะเสวี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงกัลยรักษ์ ชาติทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงกัลยรัสย์ ชาติทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงกาญจนธัช พงษ์เภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงกานติมน ลิมศิริวัฒน์

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายกิตติทัศน์ ตรีอินทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายกิตติภณ ไกยลุน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายกิตติวงศ์ คู่ธนาภรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กชายกิตติ

์

สีทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงกุลนัฐดา หลิมรัตนวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงกุลิสรา จึงเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กชายก้องกิดากร สุริยาวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายก้องภพ มุ่งหมาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงขนิษฐา กระกัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงขวัญข้าว ขันตีสา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงขวัญข้าว บำรุงเรือน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงขวัญสุดา ธงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงขวัญเรือน ศรีก๊กเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กชายข้าวตังค์ สุขจินดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กชายคงศักดิ

์

ปนทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายคณาธิป เกิดพันธุ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงคณินพิชญ์ ภัคพลเตชสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กชายคณิศร กลินชาติ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กชายคริษฐา ชูทวีป

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายคิมหันต์ แซ่เฮา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายคุณานนท์ จินตนารักถิน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงจรัสพร แก้วจาระนัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กชายจอมพล เทพพฤกษา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงจันทิมา เตชนันท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงจิณัฐตา ถึงสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายจิตรลดา วิษณุวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงจิรนันท์ พันธ์ทับทิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา นาคทัง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงจิรัชญา รำพึงจิตต์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๐
เด็กหญิงจีรณัลประภา

เจริญจิตต์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายจีรทีปต์ มูหะหมัดสะและ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงจุฑามณี ศุขยืน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงชญาณี แซ่จิว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายชญานน ชาวบ้านเกาะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงชญานิศ ภูอัครนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงชนกานต์ เก้าลิม

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงชนมน ศรีสุวัฒนานันท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงชนัญชิตา บุญรักษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีทาวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงชนิดาภา นุชิตรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กชายชยพศ สาคร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงชลทิชา ตระการธงชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงชลธร แดงตะโก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายชัชชัย ชัยเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงชาลิสา จตุพรพูลสมบัติ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงชิสา เติมคุนานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงชุตินันท์ เฉลิมธำรงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงชโรธร หงษ์จ้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงญาณิศา ปฐมพรสุริยะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงญาณิศา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงญาณี เร่งรัด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงญาดา ทรงเดชาไกรวุฒิ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กชายฐิติวัสส์ ด้วงทวี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายณฐนนท์ ยางสูง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กชายณธภัส ธงอาญาสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กชายณปอง กัลติวาณิชย์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายณภัทร กุลนันทิวรรธน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายณภัทร คงรัศมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายณภัทร ชินฮะง้อ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายณภัทร ปยธโร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงณภัทร รุ่งปลาทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงณภัทร เพิมอิม

่ ่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงณภัทร แจะจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงณัชชา ดำรงกิจถาวร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงณัชชา วิริยาลัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงณัชชา หิรัญปภารักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงณัชชา เมืองจินดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงณัฎฐนิชา เหลียววัฒนกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงณัฎฐิภา แซ่ตัง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กชายณัฏฐกฤต อนันตสมบูรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญมี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายณัฏฐ์กฤต กาญจนประดิษฐ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กิตติศักดิสุนทร

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รุ่งรัตน์พิศาลชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงณัฐชา กาลัญู
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายณัฐฐากร ชดคล้าย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทำดี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดประดับ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ปทุมานุสรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ ผลทวีนุกูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายณัฐภัทร ปยะพรสิริกุล
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กชายณัฐภัทร เนียมแสวง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงณัฐรดา พูนทอนใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงณัฐรดา เจริญเชือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงณัฐรัฏฐา เฮงมี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีทิพย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ร่อนอบ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงณัฐสุดา ถึกกวย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงณิชมน ตุ่มทอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ เทียนแพร่นิมิตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายดนุสรณ์ วงศ์บุปผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงดลดา ธัญรัตนวรกุล
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ นาคหล่อ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายทัตเทพ เทพบุรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายทินภัทร จันทร์จู
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงทิพย์รัตน์
ปฐมลิขิตกาญจน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ วิจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายธนกร อนุพนธ์พร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กชายธนกฤต ภูริกุลทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายธนทัต เสถียรพานิช
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายธนพนธ์ ใจเย็น
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงธนพร เตชะไพฑูรย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวผ่อง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายธนภัทร โกศลดำรงทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายธนภูมิ อิมจิตร

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายธนลภย์ สุขดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายธนวัต ตังศุภธวัช

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายธนวิชญ์ บัวสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงธนัชพร นามาบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายธนากร อุ่นหมันกิจ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายธนาธิป ชูวงศ์วาลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ มหอมตพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายธนิสร ราชญาณ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายธนเดช หวังมีสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิงหวิบูลย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงธัญธนรัศมิ

์

ผิวอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เนตรสขาวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงธัญรดี เผือกถี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงธัญรตา เผือกถี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปฐมโภคินเสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คิวเจริญ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายธาวิน รุจิรัชกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงธิษณา ทายพงศ์ศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายธีรเมธ ธาราเจริญชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายนฐนนท์ วงษ์เปนสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงนนทิยา หวังดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายนพคุณ ชืนพล

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายนพดล ไทรชมภู
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงนพรัตน์ อ่อนน้อม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงนภัทร ถินขนอน

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงนภัสสร ทรัพย์เสริมสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงนริศรา ดอนพิกุล
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายนฤสรณ์ บุญโนรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายนฤสรณ์ อ่อนน้อม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายนวะ วงษ์พลาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงนอร ไหลสุวรรณา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ โชติธันยพัฒน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายนัทธนันท์ จันวิลัย

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงนันท์นภัส คำพา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ดีธนัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงนาถลดา แก้วนิมิตรชัย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงนิชาภา สมเสร็จ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายนิปุณ เมธสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงนิพัทธา ล่าบ้านหลวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กชายบรรณพล งามวิทิตวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายบวรวิช เกษสง่า
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กชายปฏิภาณ อิงคมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายปณตกฤต พึงประยูร

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา ปรางทอง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงปณาลี ผลโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ ปองกงลาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กชายปรรณวัชร สัจจะพจน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายปริวรรติ นิพนธ์พิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กชายปองกร ชืนโกศล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงปญภัสสร แตงเกตุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายปณณธร อยู่ยืนผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงปาณิตา เปยแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงปาลิกา พิพิธพันธ์พิพิท
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ สุดฟุง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงผกากรอง นามสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กชายพงศกร ชาวนาห้วยตะโก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายพงศกร นวลอยู่
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กชายพงศธร สีมาน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายพงศภัค นิคมอนันตชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายพงศภัค อร่ามรามศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายพงศ์ดนัย เอียมนุ่ม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กชายพชร ศูนย์คุ้ม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กชายพชร สิริกานติโสภณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กชายพชรดนัย ท้วมอ้น
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงพรนภัส รัตนพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กชายพลวีร์ พณิชไพโรจน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงพอเพียง ไหลสุพรรณวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงพัชรธรณ์
จำเนียรดำรงค์การ ๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กชายพัทธดนย์ พลับลัดโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ ดีธนัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เผ่าผาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์สุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชาวนาห้วยตะโก
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี นะวะระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงพิชา ซุ่นสมบุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กชายพิทักษ์ จันทรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงพิมพ์บุญ จิระประเสริฐสุข
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เปลียนลี

่ ้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ ช่างทุ่งใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงพิริย์กร วงศ์ชัยกิตติโชค
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายพิสิฐพงศ์ ปฐมานุรักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายพีรณัฐ แจ้งใจ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กชายพีรนันท์ สามชูศิลป
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีมาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงพีรยากร จันทรัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กชายพีรวัฒน์ กลำรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายพีระณัฎฐ์ ทรงนิพิฐกุล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายภคิน ท่านำตืน

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงภัณฑิลา เจริญกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายภัทรพงษ์ ลิทองคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงภัทรพร ฤทธิคำรพ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี ไทยงามศิลป
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๒ / ๓๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงภัทราวดี คำบาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ ขจรศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายภานุรุจ จุรณจันทน์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายภาวิณ ลัคนรังสรรค์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายภาสกร เหต้าน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงภาสิตา รักรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงภาสินี ส่องแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงภิธุรดา สิทธิศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายภูกวิน ก.ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายภูมิชัย อดุลยธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายภูวเดช บูรณโพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายภูเมธ คิมโน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงมณทิรา อัจฉริยวริช
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เรืองชนาสิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงมนัสชนก อินคล้าย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กชายยศพล อยู่เมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงยุคนธร เต็มอุดมทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายรชต บัวขาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กชายรชตะ โพธิหวี

์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายรตนะ โพธิหวี

์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงรมิดา ชูกิจจานุกิจ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงรวิสรา ศรีคง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงระพีพรรณ นามสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ วัดพ่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กชายรัฐกานต์ วัฒน์ผดุงเกียรติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ อาจคงหาญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงรินทร์ลภัส ถิระพัฒน์ภิญโญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายรุจินพ วชิรัคคเมธี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายรุจิราวัชร์ ทุ่งพรหมศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงฤทัยกาญจน์ ระวีทองดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงลวิตรา เจียมทับทักษิณ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงวชรพร สนับบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายวชิรากรณ์ แก้วงอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายวรพล จันทร์มีชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายวรภัทร สุขพูล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ จีนสืบสาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงวรัญญา ใจเยือกเย็น
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงวรันญา วิทยานุกูล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงวริศรา กลินพยอม

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงวริษฐา เรียนทัพ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายวลัชณัฏฐ์ ฐานิกาวิชญ์ภาส
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงวัณณิตา นารถกอน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงวาริธร บุญญาสง่าวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงวารุณี จุนเจิม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงวิชญาฎา เอกผาติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายวิชญ์พล มนัสไพบูลย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายวิชสาร ศรนุวัตร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงวิญญ์รวี แว่นแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงวิรมณ แช่มชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงวิลาสินี สอนทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายวีทรรศน์ จันทร์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กชายวีรภัทร สายพร้อมญาติ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

ธรรมศาลศิลป
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กชายวีระวัฒน์ จาดคล้าย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงศลิษา จันทะวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงศศิภา วงษ์ไสว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายศิรภัทร ศรีนวลขำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงศิรภัสสร วงศาชโย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายศิรวุฒิ ลับเลิศลบ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ สิขากูล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงศุทราณัฏฐ์ เฉลิมเกียรติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กชายศุภกร ฟุงขจร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายศุภกร รัตนไทย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายศุภณัฐ สุจริตจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายศุภฤกษ์ กาแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงศุภวดี ไทรศักดิสิทธิ

์ ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ แกล้วเดชศรี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กชายศุภโชค เตียนสำรวย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กชายสงกรานต์ ใจดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงสมิตาภัทร์ มณฑีรรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๔ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายสรกฤช อยู่จงดีภภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กชายสรวิชญ์ ศักดิศรีสกุล

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงสรัญวีร์ นัดสูงวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงสริตาภร นิลวร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายสวัสสัก เสฏฐีชัยวรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กชายสัญชัย ขวัญแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายสัญญา ธัญญะพิสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายสิปปกร ชินเทศ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงสิรภัทร อัตตะกีรติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ เสือสีห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงสุชานาฏ ตระกูลสุนทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงสุนิษา บุญชุม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กชายสุประวีณ์ ชวนชม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงสุปาณี หนูนัน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ชมสารวิวัฒน์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา จ้อยร่อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงสุพัฒตา อุบาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี สมพิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายสุรกิจ เพชรนิล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ หรังช้าง

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กชายสุวโรจน์ ใจอารีย์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กชายหะนีซ อายุเคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กชายอชิตพน จารุวัฒนพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กชายอชิระ บัวสรวง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายอติภัทร จารุณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กชายอธิป นวลตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงอนัญญาณัฐ สะสมทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายอนุพงษ์ ไชยมานิตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีพัฒนพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กชายอภิวุฒิ กัลยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงอภิสรา เขียวพริง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงอมรศิริ
เสริมสุขประเสริฐ ๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงอมลรดา โกทองยม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงอรกช อะมะวัลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงอริสา แวงนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๕ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กชายอลงกต ศูนย์คุ้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กชายอัครชัย นามาบ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงอันนา ทับทิมทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ปรีชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กชายอิจิโร่ กลันแก้ว

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กชายอิทธิกร ประโทนเทพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์
วานิชจรูญเกียรติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงอินทุกานต์ ดิษคำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายอิศรวุฒิ ชทิสาจารย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายอิษฎา
ปลันธน์กาญจนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กชายอุทัย ปกษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายเกษมสันต์ บุญประภากร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงเขมิสรา เมธสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายเจตวัฒน์ เสนานุวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กชายเดชภูรินทร์ พ่วงเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายเตชินท์ ชาวนาห้วยตะโก
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายเติมสุข กีรติรัชตะวัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กชายเนเธ็น พอร์เตอร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงเบญญทิพ กลันไพฑูรย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา แสนชัยสกุลกิจ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

จันทวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงเวธกา จันแก้ว

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงแจ่มนภา ไร่เหนือ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงคณิศร ศุภสิฐดิกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กชายจารุภัทร เล็กเชย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงจิณจุฑา วิจักขณ์อภิญญา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงณภัทร ห้วยหงษ์ทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ปลืมจิตต์

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรพรมมาส
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายณัฐภาส ทองดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงณัฐรุจา พิมพ์สุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงทัศน์สิกา ยิงยงค์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงธมนวรรณ บุษราคัม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงนงนภัส จิวมังมี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กชายนนทกร บุญประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๖ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงนวินดา ทุคล้าย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงนัทธมน สุวรรณศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กชายบดินทร เอกรัตนณัฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงปณิชามน เรืองจุ้ย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงปุณิกา เจริญกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงพนิดา ทองทวี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงพิชานันท์ นาขวัญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา โชคเกรียงไกร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงภัคจิรา สุวรรณรังสิมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุริยะฉาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงรุ่งรัศมี คำแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงวีรินทร์ แซ่ตัน

๊

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงสวิตตา นวลคลำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงอภิสรา อร่ามรามศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายณพล ฉัฐมะพรรณรังสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายภีมพล จินต์เจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๖

นางสาวภาวนา ตะวันหะ
๒๔/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๗

นางสาวเสาวรส ใจเอือย

้

๔/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๘

นางสาวพักตร์นภา อรุณมาศ

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๙

นางสาววีรวรรณ จงสอน
๑๘/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๐

นางสาวรุ่งนภา ชาวนา ๑/๕/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กชายปญญรัช ตังศรีพงศ์

้

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายณัฐชยพล คำอิม

่

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงนิชธินันท์
เกียรติขจายกำจร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา จิรธนานันท์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงนัทธมน เกียรติธีรชัย
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายฐานพัฒน์ พัฒนวงศ์ไทย ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ดิษยาศักดิสกุล

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงญาโนทัย จิตชัยจรัสศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายคันธกาญจน์
ถนอมปญญารักษ์ ๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายณภัทร วงษ์ชอบพอ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายทรงธรรม สุวรรณปา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กชายพีรศรุต โชคอำนวย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กชายเอกภูมิ เกรียงบูรณนันท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงกานต์รวี อรุณมาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงณัชช์สรัญ ลีไพบูลย์

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายณัฐรณชัย กิติเจริญศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กชายสิริณัฏฐ์ เกิดสมเชือ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ อมรสิริพาณิชย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงณิชานันท์
ตังพัฒนาประดิษฐ์

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงทยิดา ภาณุเดชทิพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขุททกพันธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายภาณุชาญ
ช่วยประสาทวัฒนา ๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงมัททวี มณีจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงปุญญิศา อาจณรงค์ฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงณฐพรรณ ธนะนุทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงศรุดา สงวนสัตย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กชายปณณวัฒน์ อุทัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงปุณยาพร สงวนรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กชายคณิศร นาคแย้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงณัฐิภา อิมเขียว

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงพริมรดา ประกอบธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงลักษิกา โอฬารรักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงศุภัชญา รสชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงธิษณามดี มาเปยม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กชายณัฐดนย์ ชัยเรืองสิริกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงอิศราภรณ์ เจษฎาปกรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงปุญชพิชฌน์ อยู่กิจติชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงพันธิตรา ชืนบุญงาม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กชายปรเมศ ปานเกลียง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กชายกฤตเมธ คชพลาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กชายรุตม์ดนัย นวมารค
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงสุภัทร์ตรี กรีแสง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กชายวิวิศน์ ธเนศมณีกุล
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงภัทรียา สุริยสมบูรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงสิรภัทร พรพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา กุลภาศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายกษิดิพิชญ์

์

วิภาตะรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อาวุธทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงฐิติกา สิรมานนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงรุจิสา สังข์บุญลือ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงสุพิชญา ตันติธัญญพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กชายธนบดี ศิริมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงอรชพร ทรัพย์บวร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงอรปรียา ไตรคุป
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงปวริศา ผ่องธัญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงชัฏกานต์ นงค์นุ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงนพิน ขันติยะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กชายภูผา เถือนสมบุญ

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงคะโกะ โอชิไอ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงสุพิชชา แพร่กุลธาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงอำภา พนาอุดม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงณชนกช์ วุฒิไกรรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร มอบจัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายชาญบดินท์ โชครัศมีศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายกิจาพัฒน์ รุ่งเหรียญพูน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายบุณญพล บุญมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงพีรดา จำปาศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงเขมจิรา จิรชุณหทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงศุภิสานันท์ แจ่มนิยม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายสัจนนท์ ตรียินดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงศวิตา วิศวปกรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงวริศรา รังสีวรรธนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงพรประภา อยู่จงดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายปฐวี พงษ์ธาริน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงธัญญ์รัศม์ บูรณะธนะสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กชายธนากร เพิมพูน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ราตรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงชญาดา ธีรสิริโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงณัฐวรัทย์ สงวนพานิช
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา คุ้มประวัติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายศุภนัฐ พิมพ์รี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายสุวัฒน์ ถาวรประดิษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๙ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์มา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายพีรณัฐ ยมบ้านกวย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายกันติทัต แก้วภูเม็ง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงไหมรดา ถินวงศ์อินทร์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงกชพร ทัศนานุกุลกิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายสิรภพ สวนอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายสหทรัพย์ จิตรขาว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายพศวรรธน์ ทรัพย์ทวี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายรณกร เสนาอุดร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงพัชรีพร ทองดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กชายนิรวัชร์ โชติกุลบวร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงชนัตกันต์ นิลยาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงณัชชา ไม้ใหญ่เจริญวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายชลิต แก้วพิจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงธนัญชนก มีแสงพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงสิริรัศมิ

์

อำนวยพงศา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายภูรินท์ สุปรินายก
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงวริศรา แซ่ลิม

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายธีธัช ชมภูศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงปสุตา สฤษฎ์ผล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงปทิตตา วงษ์วันทนีย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงอริญรดา คุปติปภานัน

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายชีวธันย์ ทองประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ ผิวนวล
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พูนลาภพาณิชย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงสุปรียา ตรีประสิทธิชัย

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงปภัชญา เหล่าธนากิจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายณัฐดนัย พินิจค้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงกุลิสรา วรพลาวุฒิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายปติพงศ์ กัลยาวุฒิพงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายศิวัฒม์ คำคอนสาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงจันทกร ณัฐโสนามัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงกมลชนก ว่องไว
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงณัฐฐญาดา ดาวเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายบรรณกร ชมชืนใจ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงปุญญิศา พาณิชปฐมพงศ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายสุรชัช ค้าธัญญะมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายปฐมภพ ตรีศิริเนตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายณัฐไชย สันติภาพชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายอภิภู นราวุฒิพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงทิพย์รชยา ทวีวุฒิจิรโชติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงปุณณภา อุทธิยาณิช
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๗
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์

เพชร์พลอย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๘
เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์ ดอนจันทร์ทอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงอชิรญา รุ่งทวีชัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กชายวีรพงศ์
พงษ์หาญพาณิชย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายสิริวัตร ปกษิณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

ธีรเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงณภัทร สอดสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงนิญาดา ปะวะภูชะกัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา มังประสิทธิ

่ ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงธันยพร เพ็งจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงธันย์นิชา ธนานนท์วุฒิไชย
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงธัญชนก สุนศุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงดากานดา วรสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงจารุภา ทุ่งศรีแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กชายฉัตรรวี ชิณวังโส
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายวรกฤต นันทเดชาวุฒิ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายธาวิน นันทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงภัทรภร ภูศรี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงบัญญาพัฒน์ ศรีสันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงศุภิสรา พริมพลาย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงพรรณปพร สงค์อยู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายภัทร เรืองโรจน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงสิริมา แย้มพรชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงอภิชญา แสวงการวัฒนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายวรพรต ภูศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงดารารัตน์ องค์การธง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงศุภรัตน์
ทรัพย์วัฒนไพศาล ๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงธัญชนก ศิริธรรมขันติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๑ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงพีรภาว์ ส้มเอม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายทรงวุฒิ สัตตภูธร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงพาขวัญ แสงงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงพิยดา แก้วกฤษฎางค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายคุณฆฤณ มีแสงพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงอิสราภรณ์ อินเทียน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงวัชรี กลินเกษร

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายวรัญู ฤกษ์รอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กชายฐิติพงศ์ เพียรเลิศมีสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงวริศรา ปฐมชัยวาลย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์พร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ศิริทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายนวรัตน์ ประสิทธิเขตกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายวุฒินันท์ ธานินทร์ธราธาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กชายชินพัฒน์ อุ่นกสิเวช
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงสุพิชฌา วิภากูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงสกนธรัตน์ พรหมมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กชายเตชินท์ อมรปยะพงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายรัฐวัสส์ กิมเฮียะสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กชายวศิน ปฐมาภินันท์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายภัทรพล ภักดีไตรภพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงมณภาดา บุญสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงลภัส มากลัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสวาท
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ยลทรัพย์ศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงอุษา จ่างแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงรัฐพร ทรัพย์ประเทือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายนันทวิทย์ อุบล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายธนวินท์ สุรินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กชายกรวิรัชย์ จันทา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงเกวลี กิจกุลพิเชฐ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายสรวิศ เครือพลับ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงสุพิชการย์ ธรรมชัยพจน์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชีสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงอิงลภัสสร รัตนาสมจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิพิเชษฐ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่วมเรืองศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงปุณยนุช พินิจกุล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ เทียมวงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กชายวรัพพล สกุลสิริวัชร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กชายอภิวงศ์ อดุลสุทธานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงพันธราภรณ์ กุลมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงกฤติยาณัฐ อารยางกูร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กชายกฤษฎิ

์

ถีระแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายธีราธร อุดแน่น
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ธรรมรักษ์เจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงกิรณา วิธวาศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ หยินมีลาภ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายมัชฌิมา พลสุจริต
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ปูนจีน
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงนำเพชร เลียงฤทัย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายภูดิศ สิมทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายธีระเทพ อยู่จงดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กชายพชรพล ศุภรัตนชาติพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงภัคธีตา ศิริสุขโภคา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายปภากร เอกชัยฤดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงธมนวรรณ จันทร์หอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายพงศ์พาณิช ภพักตร์จันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายคุณานนต์ ภุมมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายปรีดาวัฒน์ โพธิศรี

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ เกรียงบูรณนันท์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงจิณัฐตา ผิวผ่อง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายธนดิษฐ์ สินสิงห์โต
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงขวัญรัตน์ อนุเอกจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงณชพร พัฒนวัชรกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงอัชรัญญา แต้มมาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายปยังกูร แซ่เฮง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายเผ่าภาคิน แซ่เฮง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายณัฐพล เจรียงประเสริฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงนันทภัทร์ เชาวน์สกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๓ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายมนกานต์ โกศลวิชญะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กชายนนทวัชร์ คณาคุปต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายศุภโชค ศรีเตชานุพงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กชายชยธร กาญจนวาหะ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายธันยา นาคทัง

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงปทิตตา ตังสิริฤกษ์

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงพิชญาภา โชคอำนวย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงณปภา สวัสดี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงปนัสยา ตัณฑ์ไพบูลย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายณัฐพล ศรีแสงฉาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กชายรณกฤษ วิเศษสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายพสภัค ศรลักษณ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๗
เด็กหญิงมณวณิฏฐ์ศรา

บุญสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายเจษฎากร อิมทองคำ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงอภิจีรา อดุลสุทธานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายปณณ์ ฉายาวัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงปาณิสรา ศิวปราชญ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ อาจปกษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายณัฐชยางกูร ชัยมงคลรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงศศิกำกร กิจก้องขจร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายพรหมพิริยะ กังวาลสิงหนาท
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายศุภกร วัฒนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงพชรมน อินคล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงปาลิดา สอนพ่วง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กชายสรณัฐ แก้วโก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กชายวราธิษณ์ มาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงณัชชา มหัทธนานนท์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายรัชพล ดำรงกิจถาวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายกวีวัธน์ ช่างทุ่งใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายเมธัส แสงสว่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายภาสวิชญ์ สุพรรณาลัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงรติมา ตาทอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กชายวัชรวิทย์ ตังเลิศสกุล

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กชายศุภสัณห์ หิมาลี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๔ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กชายธนภณ ภู่ดำรงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กชายทวาสิน ทองยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายณัฐพล ไถ้บ้านกวย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายกิตติภพ ยีรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กชายธนาวุฒิ พาวันทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงเปรมิกา ตีรเศรษฐ์ศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กชายสิรวัฒน์ วัฒนจตุรพร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ มากบุญงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา สุดชะวา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายณศรันย์ อัครโชคกุลพัชร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงอรกช สระทองกู
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กชายธนกร จิตดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงวลัยรัตน์ ทิพย์เนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายธนกร ยานะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กชายหัสดิน สืบเสาะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายฐิติภัสร์ แสงประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กชายธีปกร ภู่ประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงชญานุช เขียวชะอุ่ม
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงอริสรา ครองแก้ว ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ก้องจตุศักดิ

์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงณราทิพย์ นิเวศรัตน์ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายวิทูร์ นำทับทิมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ชมบ้านแพ้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายณัฐดนัย รอดบรรจบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กชายสุรภัทร พูนขวัญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายกฤษนพงษ์ หลักสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กชายกฤษดา ตรีรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ ภาสนวัฒน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สร้อยทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กชายชลชาติ ติยะเฟอย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กชายสรวิศ บุญใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กชายธีรชาติ รัตนสิงห์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กชายวรากุล เพชรกำบังภัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงวรรณณัฐชา ทับทิมสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงกรองเพชร แจ้งสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๕ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงรุ่งระวี ขวัญศิริมงคล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงกัลยากร ตวงรักษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กชายมรรษกร สิทธิชะกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายพุธชน คำวัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กชายอิทธิกร แซ่เล้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กชายธนภัทร วิทยาขาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันวิลัย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงชนิสรา จูมภาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงปารวีย์ บุญญาธิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงเปรมมิกา แจ่มมณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายพิสิฎฐุ์ ขลัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กชายชนันวิทย์ ศรีราจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กชายณัฐนน ลิขิตไพบูลย์กิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กชายธิเบศ ยอดแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กชายนิติภูมิ สุขประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๐
เด็กชายตินน์เตมินทร์ ฐิติปญญาการณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กชายอาภากรณ์ รักผึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายพัชร์ดนัย พลอยแสงสาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กชายอรรถพร ตรีอำนรรค
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช พวงศรีทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงศรุตา จารุธรรมวัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงสุรางคนา สมเปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงอภิญญา สามารถกิจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กชายนเรนทร กลินทอง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายตรีกาล นนท์กัปส์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กชายกิตติชัย ชัยยะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กชายพีรภัทร จันทร์ขู
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายสิทธิชัย มะเอียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายอลงกรณ์ ทนงเกียรติศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายปยังกูร ยกกลิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายธีรพงษ์ พิมพา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กชายธนกร แสงงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายทรงพล บุญมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายศราวุฒิ สุวรรณท้าว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กชายพงศภัค คุ้มจันทึก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๖ / ๓๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กชายวรศักดิ

์

เผ่าเกียรติผาสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายพรเทพ พุทธรักษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดบรรจบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายรัชพงษ์ คุณละมาศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กชายธนพล
กุหลาบเสาวคนธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายฐปนวรรธน์ ลำเภาแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ จรรยารัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงสุจินตา ปฐมานุรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงนรภัทร พวงสุมาลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงสิริยากร สุจจิตรจูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงสุรีย์พร จิตตตังตรง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นำทับทิมทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ บุญพระ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงสุพัชชา ศรีเปรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงณิชากร จรัสพรแสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ อินทองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงอภิญญา ผลาพรม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๗
เด็กหญิงประกายเพชร

แก้วเล่อ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงนภัสสร แสงสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงวรวีร์ ลิขิตตระกูลวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวนาเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กชายพีรยุทธ เกิดสนอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายก้องภพ โพธิหวี

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กชายพงศกร จูประเสริฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กชายวีรพล เพ็งกลัด
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เขียวพราย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายณัฐพนธ์ อิมจินดา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายสมพัฒน์ นารถกอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายสิทธินันท์ ภู่สุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายนราวิชญ์ รัตนผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายชาคริต เทียมลำใย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กชายปญญากร คนเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กชายวรวัฒน์ มิงขวัญ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายนัฐวุฒิ สีบาดาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายประพัฒน์ ดาสาลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๗ / ๓๔๙

้
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นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กชายปริญญา หัสดีวิจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บูรณะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สาระยาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กชายณัฐพล อารี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีประมาณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงสุชาดา เพ็งกลัด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ อ่อนสด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงรัตติยา บุญยงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงณิชาพร นพบูรบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงอาภัสรา อารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ บุญอุปถัมภ์กุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงรัตนพร พนมกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงสิริภัสสร ละลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงสรัลพร วิเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปรีชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงพนิดา ยินดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงจริยา จันทร์เลขา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงศรุตา ตุ้ยจินดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงอธิตญา เหลียวเจริญ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ตวงรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงภูษณิศา ภูริเอกทัต
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กชายชาคริต
อาทิตย์ตระกูลชัย ๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กชายชนินทร์ เปลียมศิริ

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กชายสิริโรจน์ ศุภรัตนาภิรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กชายอิศรวุฒิ กินนร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายทนัสนันท์ ตุ้มภู่
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กชายสุปญโญ สถาพล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายศุภกร รุ่งสุวรรณสกุล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายสถิรภัสร์ พิมพ์จักร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายภาคภูมิ เทียงธรรม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กชายวีรวัฒน์ ปกษิณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายภูวิศ เรืองประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กชายธนธร สุจจิตรจูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงสโรสินีย์ ปญจกะบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงญาติกา แก้ววงษ์วาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงพิชชากร ชูราศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงธัญชนก เศรษฐีชาวนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงขวัญมนัส ปูญวน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เฮงสังข์วอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่โง้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงรุจีรา ลิขิตอภิสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มินพิมาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงมัณฑนา สีโสภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงชุตินันท์ สร้อยทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงนันทัชพร แสงสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงอารียาณัชช์ อิทพลจินดามณี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ฉัตรศิรินันท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิพัฒน์ทวีกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เจเถือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงสิตานันท์ สัญญะโม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงฐานิกา ลือมอญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงศศิธร ม่วงรุ่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงรัตน์ฟา แปนเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เศรษฐกุลวณิชย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงแพรวา ปรางศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงสาธิตา ธรรมลังกา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๑

นางสาววิภาดา รอดทา
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๒

นางสาวธนัชชา นาคทัง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๓

นางสาวพรเพ็ญ สุขดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๔

นางสาวชญานิษฐ์ รุ่งเจริญธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๕

นางสาวศศิธร สุดสัตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๖

นางสาวพัทธมน แดงอุบล
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๗

นางสาวสุพัตรา ชาวสวนมุ่งเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๘

นางสาวดลนภา พิมพา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๙

นางสาวนริศรา เสนาะเสียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๐

นางสาวสุธาทิพย์ จำปาแพง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๑

นางสาววิรวรรณ กลินขจร

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๒

นางสาวสริญญา โพธิศรี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๓

นางสาวณัฐธิดา จักสวนวัว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๔

นางสาวพรรษชล เต็มทวี
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๕

นางสาวน้อย แสงสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๖

นางสาวอรษา กุ่มแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายจารุกิตต์ จันทวงศ์
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สุดใจชืน

้

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เนตรหาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงสุภาพร ทวีโกวิท
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงสุพินยา เขียวสุภาพ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงนันทกานต์ สีนุชาติ
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๓

นายกิตติโชติ ชวนชืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๔

นายชยาพร ใหญ่โสมานัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๕

นายณัฐพีรวัส ชลัชสิริชลภัทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๖

นายธราดล อิมจิตร

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๗

นายปติพงศ์ สมบูรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๘

นายราม ตันสงวน
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๙

นายวัชธายุธ์ ชืนอ่อน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๐

นายสิริวัฒน์ แตงทองแท้
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๑

นายอนุภัทร สุขประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วแจ้ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายณัฐชาติ เพชรบัว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายณัฐวัช กิจพิทักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายธนโชติ สุขเอียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงนิรุชา ดีพรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไสสุด
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงลลิตา ซือสัตย์

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กชายศาสตรา พรหรรษาวิจิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ กันฮะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงสัญญารัก จันโท
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา ปนใจ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตุ่งพิลา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงแสงนภา แสงเลือน

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงนันทินี สุขพันธุ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงกมลชนก เพิมสุขศรี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงกฤติมา บุญรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงกัณฐ์สิณี ขาวมานิตย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายกิตติชัย ศรีมีธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายกิตติทัศน์ พรอัครธนกิตติ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายคารม วัฒนะนุพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงจรณินทร์ สวัสดี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงจันทรัตน์ จุลนิพิฐวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงจิรัญญา กิจทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายจิรัฐติกาล ยวงแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สามภูศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กชายฐิติภาคย์ ยินดีสาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายณัฎฐ์นันธ์ อรรถชิตวาทิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หลิว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงณัฐฐา สุขศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดีพุ่ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายถิรวุฒิ กลินบุบผา

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กชายธนกร กือเย็น
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กชายธนบดี พุ่มคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กชายธนวินท์ แววศรีผ่อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงธิดารักษ์ ชืนชม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่หวม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายนรากร พรพิรุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายนิรันด์ จำปาทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงปวรวรรณ ยศสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายปวริศ กลางประพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงพภัสสรณ์ อุบลรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายพีรดนย์ เนียมหอม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงพีรดา เนียมหอม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ หอมละมุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กชายภัทรธร กันประชา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กชายภูริ แก้วภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กชายรัชเดช เจียมทิติกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ บุญมี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล โดดเนียม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กชายศุภกร ศรีม่วงกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายศุภชัย แก้วหาวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายศุภณัฏฐ์ เขียวพระอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายศุภากร น้อยทิม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงสิตา จิระมานิต
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายสุพพัต แพชมัด
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กชายอธิภัทร สงพรมทิพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ คงเกษม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงอัญชิสา สุนทรพรนาวิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายอาทิวราห์ เปยมสมบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงอาภัสรา ชิวปรีชา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงอารดา พงษ์ประพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงอินทิรา วังบัวแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ คำมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กชายเจษฎา ใจซือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กชายโกสิยพงษ เปาปองกัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงกฤตยา สังข์นัครา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กชายกวีพงศ์ ภูศรี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กชายกวีพัฒน์ ภูศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปาเลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กชายกิตติภณ แก้วอยู่ดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงกุลยา ทองบ่อ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กชายจักรภพ บุญภิบาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กชายชนะใจ เอียมอนุศาสน์

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีทองอินทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กชายชานน เงางาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กชายชานนท์ ยิมใจดี

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงชิดชนก การเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงณิศวรา สุภารส
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงดีรญา จงสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กชายธนกฤต วจีเสนาะธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กชายธนทรัพย์ เหล่างาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงธนพร นวลทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กชายธนรัชต์ ศรีเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กชายธนเดช จันทวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงนฤมล กุยฮวยเตีย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงนฤมล เลืองลือวุฒิ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงนันฐกานต์ ลังกาแกม
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กชายปธานิน ริวทองชุ่ม

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงปนิตา แซ่อุ่น
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงประกายงาม แซ่เฮ้ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กชายประภากร เภาจี

๋

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงปทมา ทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายปยพนธ์ สุขสุด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายพิชเยศ แดงมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงยวิษฐา พุ่มทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงวริศรา ยินดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กชายวัชรากร ศรีกุลกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงศรุดา วงษ์สกุล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายศุภกรณ์ เผ่าจือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ รูปสูง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายสรวิชญ์ วราเอกศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงสุชัญญา วงศ์เจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก แซ่อึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กชายอดิศรค์ สุขเกษม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กชายอดิเทพ ลบแย้ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายอนุชา แซ่อัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ แดงเพ็ชร์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายเด่นภูมิ ฤทธิสอาด
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงแพรวา ปลายชัยภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงโสภิดา กมลเวชช์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กมลเวชช์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงกิตติมา ปาทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กชายคุณานนท์ สังข์ลาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงจารุณี หาญสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายชินกฤต
เจริญวัฒนาพรกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายณัฎฐ์ทิชัย คล้ายสุบรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กชายธนภัทร เคลือบสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สาหร่าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงธิรดา นวนจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๓ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงมาริสา เนตรพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงยศวดี สีทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กชายวงศธร นุ้ยรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงวริษฐา เกวียนวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงวิมลศิริ งามดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๐
เด็กหญิงสุภัทรกานต์ โตชมบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงสโรชา แซ่จิว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กชายอิทธิพร พรามนัส
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กชายกมลภพ ปญญาศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กชายทักษิน การคะณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายธรรมรัตน์ เปยมคล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เปลียนน้อย

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สุดวรรค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงนัชชา พัดทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายสิทธิชัย นิมนวลดี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กชายสินชัย ณ ทุ่งหัวพรหม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ธนะสุพรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายนัตพล นิมอนงค์

่

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายปยะพงษ์ วงศ์วัน
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงธันยาธรณ์ ลิมธีรนันท์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงพิมลักษณ์ ภมรสันต์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงรัตนากร แซ่เฮง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงรัตนาวดี มุมชัยภูมิ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงอรณิชา หะนาท
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงอริสา โวหารลึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงเสาวรส ภูมิประสาท
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงกมลชนก ปฐมพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายกรวิชญ์ ขำสุวรรณ
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาญจนเคหาสน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงกัลยากร แก่นสิงห์
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กชายกิจศนัย เมฆอรุณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ พุฒมาตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

แซ่จัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กชายคมกริช แซ่เล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

สิงห์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กชายจิรัฐติกาล มนปราณีต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายจีรวัฒน์
ส่องแสงกาญจนา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงจีระนันท์ เสกกล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงชญาภา หงษ์พันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงชมพูนุช กำนารายณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายชลธาร กฤษหว่าง
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กชายชัยยุทธ ผลพิกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กชายฐาปกรณ์ จงรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พงค์สมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โชคประกอบบุญ ๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กชายณัฐพล ลอตระกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักดิเดชากุล

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมใจดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มจำรัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ปนตระกูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กชายดนุชเดช หุมอาจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงดลพร บุญเต็ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายติณณภพ ศรีปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายทวีวิทย์ เกตุษา
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุตรมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงทักษพร ลินทอง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงทิพนภา แซ่อุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงธนพร บัวสมบูรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กชายธนพล เอกสินิทธ์กุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กชายธนากร เกวียนวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายธนาธิป ทับเอียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์พรปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สุรกวินวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงนริศรา มากบุญมี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงนรีกานต์ เวชโช
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงนันทวรรณ แนวแห่งธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ประสานศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชวนะกุลชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงปนัดดา พัฒนวิมลศิริกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงปพัศรา ทองดอนน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงปพิชญา ประทุมถม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงปรางค์วิไล ธงเพ่ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงปยธิดา ปนเกล้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงพรกมล ช้างงาม ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายพสุธร ศรีสุทัศน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงพัฒน์ชรียา ภิรมย์คูณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายพัสพงศ์ จารุสุทธิรักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายภัทรพล แจ่มศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เรขาเศรษฐ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายภานุพงศ์ บุญวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายภานุพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มีนาลุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายภาสกร ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กชายภูริภัทร ลิสอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กชายมงคล บุญเปรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายยศธร แซ่ลิม

้

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ ลิปกรลือชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กชายฤทธิธนา

์

กลินถือศีล

่

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กชายวัสนกร วราเอกศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายวาทิตย์ เกิดศรีทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กชายวินทวิชญ์ ธนพัตหิรัณย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงศรุตยา ร่มโพธิธารทอง

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงศศินิภา นิลยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายศิริชัย นำใจดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กชายศุภณัฐ ชูฤกษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ อินทร์ไพร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงสมิตานัน สุขจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กชายสรรชัย ศรีสิทธวงศ์
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กชายสรวิศ วัฒนพงษ์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายสรัล ดาวจรัสแสงชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี บุญวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กชายสิทธิพล ตาละลักษณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กชายสิริภาส เดิมทำรัมย์
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงสุชาดา ลาวทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงสุดาพร หวังสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงสุทธิดา โกมาก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงสุพรรณษา
ธนาเดชาวัฒนกุล ๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กชายสุพัฒน์ ยาโด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงสุพัตรา สันทัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายสุวรรณ เซ็งเส็ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กชายอดิศร แสนทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงอทิติยา บุตรดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กชายอนวัช นิลดานุวัตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กชายอนุชา ลับสุภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายอนุรักษ์ ชินฮะง้อ

้

๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กชายอภินันท์ มากงลาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงอรจิรา ชมเทศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กชายอัครินทร์ รุจยากรกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงอัยญดา เรือนนุช
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงอารีญา พราหมเกษม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงอารียา ยินดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงเกวลิน บุตรรักษ์ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงเกศมณี สุขหร่อง
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

ประเทืองบุญ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงเนตรดาว ฉิมพลี
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย ดาวจรัสแสงชัย
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ วุฒาพาณิชย์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงจิระนันท์ รักชอบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงสุวกุล สุขผล
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงกมลเนตร โฉมเล็ก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญยืน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงฐาปนี ณ นคร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงดวงนภา ปรางงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายธรรมรัฐ น่วมกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงยุภาพร ราชเชียงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายสุภมาศ ดอกเตย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายกรรณธร ยิมอยู่

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงกรรณิกา บุญชม้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายกิตติ แก้วชืนชัย

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงกุลณัฐ แซ่เอียว

๊

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กชายขวัญชัย จิราสุคนธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงจันทกานต์ นวลจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายจิณณวัตร นุ่มทิณวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เฮงฐิตินันท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงฉันท์ชนก รอดพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงชลาลัย นวลคลำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กะลำพัก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงชืนนภา

่

โพธิแค

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงชไมพร แขมพิมาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงฐิติวัลค์ บุญธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กชายณฐพล นาคทองดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายณัฐดนัย กุลไทย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ด้วงปน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หนูสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายณัฐพล พูลตาล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงณัฐวดี ดังตราชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรียารักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงดวงกมล หอมศรีประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงดาราวรรณ เจริญรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงดุสิตา ตุ้มฉิม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กชายถิรวุฒิ อ่อนละมุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายธนดล ท้วมบัว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงธัญสุดา อินทิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กชายธีรเดช จุ่นเหนียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กชายนพพร ทองประดิษฐ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายนภดล กลินเถือน

่ ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงนุชวรา บุญยงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์เจีย

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กชายประกาศิต เล็กจินดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงประภาสิริ เกตุอู่ทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ ชัยยผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายพรรษกร ตรีประสิทธิชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กชายพัลลภ อุ่นเพ็ชร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แจ่มโกมัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กชายภูตะวัน อุบาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ โมกแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายรัชภูมิ ประสพทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กชายรัตนทัต สุจิรารัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กชายรุ่งระวี เย็นเยือก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายฤทธิชัย สุขโยธิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายวงศกร จึงเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงวราพร กลินชาติ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงวาสินี นุ่มทินวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายวิสูตร สุระภาพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กชายวีรภัทร พูลทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ปายนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กชายศุภกร ขาวชม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายศุภกร พิมพ์วงษ์วาลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กชายศุภกร ศรีคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายสยาม เอียมอ่อง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายสหเทพ ฤทธิเดช

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงสุธิดา หงวนบุญมาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงสุพัชษร สุจิรารัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงสุภาพร วงกลม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กชายสุริยา เจริญผล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงอภิญญา บุญมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงอภิญญา อินกานา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ พูลบำรุง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ สุระภาพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงอัญมณี คุ้มบัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายอุดมการณ์ กะลำพัก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงอุษา นิลทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายเจษฎา แจ่มโกมัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายเอกรินทร์ ศิริไพบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ สาตรสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงโบ -

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กชายไตรภพ ยิงอุดม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กชายไพสิฐ บุญคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กชายไพสิฐ อินทร์สาหร่าย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายกรรชัย บุญธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กชายฉัตรมงคล แก้วสังข์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงดวงกมล หอมศรีประเสริฐ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กชายนาวิน สวัสดิแพทย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงบัณฐิตา เพชรคำดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กชายบารมี มีแสงพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายภัชรพล นาคสงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายภานุพงศ์ แก้วด้วง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายเมธัส กลินสิงห์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กชายจิรันธนิน ศักดิสุภาพ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กชายฉัตรพร ณนคร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายนพพร เพชรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ทรัพย์แต้ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กชายพีรพงษ์ สุวรรณยอด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณประเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายยศพล บัวใหญ่รักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายวรัญู เประกันยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ศรีพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายศิระพัฒน์ ตุ้มนิลกาล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงสุพิชญา งามโรจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ พูลบำรุง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ฐานทองดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฐานทองดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายฐิติพันธุ์ นิลภูมิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายณัฐพล ยิมยวน

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายธันวา เพ็ชรละออ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายสวิตต์ โพธิบางยาง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงสาวิตรี มีกำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายสุกฤษณ์ จือละ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กชายสุประกิจ จ้อยพึงพร

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงอณัฐชา จันทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงเกวลี คงจุ้ย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา อุตพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กชายเมษา มีดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงกัญญานุช นาคสงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงชนกานต์ นิมประสิทธิ

่ ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายณัฐพล บุญยัง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายธนัท ยี
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กชายธนาคาร ผาลาต
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายธีรพรรดิ

์

พรหมสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายบุญทรัพย์ เหมือนท่าไม้
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายภาคภูมิ คำเหลือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๗

นางสาวชลธิชา น้อยพุก
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๘

นายเมธัส แย้มศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๙

นายชนะ สุขศีลลำเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๐

นางสาวนำเพชร กิมเพชร

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๑

นายอนันตชัย บุญซ้อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงนิศาชน อินกานา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กชายอลงกรณ์ ลิมประเสริฐ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

จีรวัฒนกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กชายชาญวิทย์ นาคหล่อ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กชายธนากร คงทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายปกปอง นาสา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กชายพัชรพล สมประสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายวรเมธ เอิมลาภ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงวิไลพร วู่ฉาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงสิรินยา ทาแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศิริทหาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงสุทามาศ แก้วสว่าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงอภิญญา ภูชะธง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงอัญชลี ตะโกใหญ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายโยธิน คงทับทิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กชายณัฐชัย วงษ์ดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมาภิสมัย วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กชายธนากร ปาเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมาภิสมัย วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงจิรวรรณ พรวุฒิพงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงปาลิตา อุไรงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ตางาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงมีสุข โพธิทอง

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงวรรณษา สวัสดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงวรรฤทัย ยิมโสภา

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงศิริพัสร์ โตคีรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงสกุลทิพย์ นาคหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงสุชาวดี ภู่พูลเพียร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงอภิรดี วันทนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงจันทนี ปานดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

ไกรดัด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กชายชนิตพล ไกรอุดม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กชายชัยณรินทร์ ผุดผาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงฐิติมา รวบรวมวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฐานปทม์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กชายทีรัก

่

หอมสนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กชายธนกฤต อินทรสอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงธนกานต์ นนทฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงธนัญญา ศรีอยู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กชายธุวานันท์ วันนาพ่อ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงปภาวดี โพธิทอง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงวริษา เขตขำรงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงทับทิม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงอาภัสรา อาราเม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กชายกิตฐิพงฎ์ ศรีลาชนพฤกษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สุดใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กชายสิงหนาท จาดคล้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กชายแลง ลุงมะห่า
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กชายอนันต์ อยู่ยืนยง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กชายอักขระพนธ์ ภูผาผิว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กชายธนชิต ศรีอยู่
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

โกสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กชายธเนศ หม้อทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงนริสา ประพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กชายสหรัฐ จาดคล้าย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงดาหวัน นิดสาวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กชายทิวากร อารมณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงกรุณา จิตรชะอุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงกัณฐิกา แสงจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงขวัญศิริ พลูอนันต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กชายชนะชัย แจ่มจำรัส
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงณัฏฐากร นิลอร่าม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงณัฐชา สังข์กลินหอม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กชายณัฐภูมิ ประภาตะนันท์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สีดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงณิชารีย์ จ้างอีจาง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงดวงพร โพธิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ชังคะนาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ปานพรหม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กชายธีรภัทร อึงภาภรณ์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ จูสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ อึงภาภรณ์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

พลายแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กชายธีรเทพ บุญมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงนฤมล เพ็งมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงปรียาณัฐ ชัยวิชิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงปูชิตา อยู่เสือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กชายพงศโยธา สวัสดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กชายพรชัย พรมราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงพัชลิดา โพธะศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงภคพร เพียรทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กชายภาคภูมิ พรดวงสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงภูสุดา นามาบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายยศธร ดอนงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายวรชา พละศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงวรัญญา สุวรรณเนตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงวรัญญา แก้วเปลียน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กชายวสุธา ท้าวลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กชายวัชระ ถะเกิงสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ ใจดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายวุฒิชัย ขำสนิท
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงสมิตา รุ่งสว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กชายสราวุธ นาคประสูตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กชายสหชัย ประปลาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กชายสิทธิพล พืชเพ็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๓ / ๓๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กชายอนุชา นิธิโกสินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กชายอนุชิต แซ่ฉิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงอนุตดา พูลทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายอภิชาติ พ่วงอินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ กองศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กชายอาณัติ ราชโสภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กชายเจษฎา รอดพลับ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กชายเทวา แก้วเปลียน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายเพชร -
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โตแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เพ็งโพธิทอง

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปญญา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงเหมือนฝน สุวรรณเนตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แสงจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงแอนนา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กชายโชคชัย ดวงมณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงไพริน เหมือนทองแท้
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายขวัญชัย ห้อยลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กชายชินวัตร ทองดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กชายณฐพล กิจเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ทิมนาค
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กชายธนชิต โพธิศิลป

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงธีรารัตน์ ศรีบุญรอด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงนภสร เกิดสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงนิสาลักษณ์ อ่อนเปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กชายปกร นิราภัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงประภาศรี สิทธิชะกร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงปวีณา แสนหูม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กชายพงศธร ทีนามาก

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงภณิดา สำเนียงสูง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงวรารัตน์ กีไพบูลย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายศิรภัส เปยแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กชายศุภชัย จันทรา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงสุชาดา ตุ้มทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๔ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ หอมสาด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายอัครเดช งามประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายอาทิตย์ มุ่งรอบกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กชายเปรมินทร์ กาญจนศิริปาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายเสกสรร พวงทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงกรภัค ฉิมพลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา จำปานิล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กชายตุลยวัต เกตุนิล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงพรชนก คงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา นิจเนตร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กชายวุฒิพล คุณารักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หาดรืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงสุพรรณี วงศ์ทองดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายสุริยา พลเยียม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงอาซู -
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงอาภา เพียรทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายธนศักดิ

์

วงศ์สุพรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายธนาวุฒิ สุดใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ช่างเกวียนดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงปลิชาติ ดวงคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงวีญารัตน์ พงษ์ประยูร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงสร้อยทอง ปนแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายดารากร เครือสงฆ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงธีรภรณ์ ปญโญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงพิยดา ทองแพง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงมินตรา จันทวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงวรรณิสา ผมหอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายรชานนท์ จันทวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๘

นางสาวสดุดี สมเสียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๙

นายณัฐพงศ์ สอาดแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๐

นายฐิติกร บาลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๑

นางสาวณัฐมล ใจดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๒

นายณัฐวุฒิ ขันขาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๓

นางสาวดลยา ปุยงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๔

นางสาวพรพรรณ ชินชู
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๕

นางสาวพุธิตา สายทัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๖

นางสาวสายทอง พาทัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๗

นางสาวอัจจิมา เกิดฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงกุลวลี ปสุวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงขวัญข้าว เชาวสกู
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กชายนพเดช สงวนปุญญศิริ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงนิภาพร สีแสนตอ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงองค์อิน ชันเล็ก

้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงเยาวภา ยินดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กชายกฤษฎา จิตรบรรจง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กชายจักรินทร์ ชันเล็ก

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงทิพย์เนตร เฉือยเฉย

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กชายธีรเดช เทียนเทียง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กชายประกฤ แซ่อึง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่เตียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีลารัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กชายชาย ศรีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายญาณกิตติ

์

ธีรรัตนไพบูลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา นิลสวาท
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ธัญลักษณ์เดโช
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลครบุรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายธนากร สามคุ้มพิมพ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กชายนนทกร แต้เจริญสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายนัฐวัจน์ ลิมเจริญ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ สีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายนิติพนธ์ หนองขุ่นสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงปริสา วงษ์ดียิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กชายพลพล โมราศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงพัชราภา เสกขา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายพิสิทธิ

์

จันทร์ฉาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา หุ่นคล้าย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ชุ่มกองชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พุ่มพิทักษ์กุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงวิยดา จันดาแดง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงสกลสุภา มีศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงสุฐิตา สุขปรีชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กชายอนุชิด คุริมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายอพิทยา อภิรมย์พ่วง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กชายอิสระ เดชะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงไอรินทร์ กุลวัฒน์กิตติโชติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงกฤษณา แซ่ลิม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๖
เด็กชายกฤษณ์พิชาญ สรเดช

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กชายฉัตริน จันระวัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงชนัสนันท์ นวลเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา เจียมจำเริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อาภาวัฒนากร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงธิติกานต์ จันระวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายธีระชาติ อรเพชร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กชายธีรไนย วิไลพันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงนพวรรณ สุขประเสริฐ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายนฤเดช เสมอใจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กชายวันชาติ ศิริพิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กชายศลักษณ์ ปูสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงอรปรียา ปยะทักษานนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กชายพีระพล สิงห์โตทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กชายศิลา เนียมโสด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กชายสุริยะ กองทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงอริสรา เจริญสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กชายธเนศพล วิลานันต์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กชายกฤกธนะ ทองมูลโคก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กชายกฤษณะ พลไชย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัวบุศย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา บุญคุ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงจิตสุภา อรุณสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไกรวิจิตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๐

นางสาวธิดารัตน์ เดชกังวาล
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายนพรัตน์ งามวิทิตวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงปยภานันท์ คิมแหน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กชายภาสกร โพธิสวรรค์

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กชายวรวงศ์ ไชยเต็มปล้อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายวรวัฒน์ เครือวัลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงเยาวพา เรืองรัศมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงกนกกาญจน์ เจริญทรัพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กชายกนกพน ลิมธนเลิศ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กชายกนกพร ลิมธนเลิศ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา ครองระวะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงชิตชนก เจริญทรัพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงณิชา เล็กยิม

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายตือ

้

จงเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายธนทรัพย์ แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายธนภัทร ลิมสกุล

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงปารณีย์ ทิมหอม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงพรชิตา พ่อคันชาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี แซ่โก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายพิพัฒน์ อยู่อ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงภราดา แซ่ตัน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กชายภาคิน เรืองประยูร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กชายภานุพงษ์ สุสัณฐิตานนท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายภูมเรศ ไกรทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงยุพาพร ใจตาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ โพโส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สัมมาอานันท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงสุนัฐชา บุตรรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ปนแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายอลงกต วงศ์สกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงอินทิราพร เสนะวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายเปรม ฟกหอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงแพรพลอย ไม่มี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงธัญชนก เรืองเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายนรินทร์ เรต
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงปานตะวัน อินทรศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายพงศกร จิรวัฒนาภรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ คำสาลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายมารุต อยู่เอียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงรัฐิชา ตันศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายบรรพต ทัศนวงค์วรา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงวรรณวิภา ขันธ์เครือ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายอดิศร จำนงค์จิตร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๓
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สังใส่ใจ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงณัฐอมร สมท่า
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงธัญชนก แซ่คู
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงนำฝน เกลียงแสนเมือง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายปวริศ เหล่าสิม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เปลียนน้อย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายสมพงษ์ พูตุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายสุพจน์ ยาพุ้ย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายสุเมธ ฉิมขาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายรวิศ สิทธิภักดี

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายสมทรง แดงโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายเตมี ออยจินดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ รืนรมย์

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงสิริวรรณ พิมพา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายกันตภณ สืบเก่ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กชายปญญา งามเสงียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้าเอน วัดหว้าเอน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาวะหา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงณิชกานต์ อินทร์ไพร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงทิพกมล พิมพ์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กชายธนศร บุตดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงธัญญ์ชนก เอียมสะอาด

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายนาธาร เถาตะกู

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงรัตวรรณ บ่อคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงวริศรา สืบนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงศิรภัสร สิงหรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงสายนที ไวมงคุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายอรรถพล ชืนจิตร์

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงเจตสุภา ศรีนวล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา หมอนวด
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายณัฐชนน หลงชิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กชายณัฐภัทร ทิมหอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา ว่องไว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ ทรัพย์มัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงพนิดา เสยท้าว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นบริบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี ทวีนุช
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงวรญา หงีวังตะกู
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กชายศุภวัทน์ เจียมจำเริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงศุภิสรา สุบรรเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายกวิน ดอนไพชุม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายกัปตัน เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คำบาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงชลธิชา มันคง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยวุฒิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา พงษ์ขวัญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายธันวา ทิวาพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำภีร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กชายนภัทร สุขเกษม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายบรรพต ชุมรักษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายบีบี บิลาวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงพัชรี โวหารลึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงภมรวดี ชาวนาฟาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กชายรพีภัทร พรมแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ เอียมนุ่ม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงรุ่งนภา พลาผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงศศิกานย์ ศรีฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำมณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายศุภโชค ตันฐิติโชติกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กชายสิรินคร กรวยทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

หมูเลียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายทัตพล อย่าเส็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงธิดาพร ทองอ่อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ประดิษฐ์ศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายปรเมธ กองเงิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงมณีนุช ปนมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายยี

่

ยอดเมิง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายรชตะ ภาษี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงรดา อ่อนเทียง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงวันดี ทองขาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงสแปร์ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงสโรชา แดงมาดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กชายกนต์รพีพัฒน์ สุขศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กชายฉัตรชัย แปนทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กชายชนะภูมิ เพลียสุระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงชนินาถ อย่าเส็ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์พุก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงนวิญา พุ่มม่วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กงจก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายพลภัทร หินสมุทร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทองดอนใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายสิทธิชัย แก้วจัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงอรพิน เสียวภูเขียว

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงอัมพร ภูผากัมปนาท

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กชายธีรภัทร
พัฒนะพงษ์ปรีชา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๙

นางสาวพิมพิศา เทศยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงพุธิตา แซ่ซ้ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กชายวันชัย ติยานันท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กชายอมรินทร์ อำชาวนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงอลิสา ปนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กชายอ้าย ยอดเมิง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงกุมาริน แก้วศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายคัดนัมพร จันทิมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กชายจตุจักร ห้วยหงษ์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงจิดาภา ทินประบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงชัญญาภรณ์ ศรีแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงณัฐมล ขาวขำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กชายธนภูมิ สมัครราษฎร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงธารทอง นิลเปลียน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงนริศรา คชประภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กชายนัทธิกร มหาเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงปริตา ตะวันยัง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ วงษ์ศา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงปาลิตา ปูแตงอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงปุณิกา สังข์สุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๐
เด็กหญิงมลฑกาญจน์ ย้อยหยด

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงมัชฌิมา จันทิมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงมาริสา รอดปฐม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายวชรพร มุ้งส่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงวราทิพย์ หอมฟุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล ฉิงทองคำ

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ดามะนาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อ่อนทะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงสาลินี รอดหลักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงสุพรรณิภา ไทรไกรกระ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ ท้าวศรีเพ็ชร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงอภัสรา ทะรีรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายอานัส สิมมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กชายก้องภพ ฮุยเปา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

จำปา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายณภัทร จันทร์แจ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยบิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายตะวัน หอมฟุง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงน้องพลอย เนียมจีน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงรพีพัชร ตู้แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายทวีโชค มันศรีจันทร์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ พันทฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กชายสหรัฐ มันหมาย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายอดิศร เพชรเทพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายอิสรนันท์ คนอยู่
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายเศกสรรค์ กันสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงกาญจนา จันทวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงณัฐพร ตะโกภู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงฟาใส เปลียนสะอาด

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายภัทรพล ผ่องจิตร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายวรวิบูลย์ ดวงตาทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กชายชินวัตร ทะนุนาจารย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กชายไทยานนท์ อยู่อินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พลอยอยู่
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงพัชนี นิลวร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์สา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงจิราพร สามฉิมโฉม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงชิชา จันทร์มล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ แฝงฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีขจร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายธนพล สมโรจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายธนพล อ้นลำยอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กชายธนิน ยิมนิล

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชัยนนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายธีรเดช หญ้าผา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงน้องมาย พม่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงบุษรา เทพแสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร จงภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงปยธิดา อนันต์พิบูลย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายภานุมาศ แย้มสุนทรา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ นวลสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

วงษ์ศรีชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายวัชรพงษ์ กรุดแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กิจเดช
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายวีรยุทธ ยินดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายศิรชัช แก้วเก็บ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงศุภิสรา สามงามเอียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปรีเปรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงอินทิรา แช่มเลิศปฐม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงเกษร พม่า
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายกิตติคม คำมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กชายก๊อต พมจัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กชายฐานทัพ สงวนพันธุ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงพัชราภา ทูลยอดพันธุ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายภัทรพล เพ็งพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๓ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายภูมิระพี ตาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายวินัย สานสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กชายวิษณุ ศศิบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงสายธาร บุญจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ ยินดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กชายเกรียงไกร มูลพรมสอน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

จูอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายโชคชูชัย ไผ่แก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงชลิตา นันทสังข์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายธนาธรณ์ บัวเจก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายนวพล ชูเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงนันทิกา นันทสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายปฏิภาณ เกตุมาลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงยอดสร้อย อยู่รุ่ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงศุภัชญา กุลคลัง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงสิริวรรณ จิตมนตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงสุชาดา เครือพลับ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงสุภัชญา บุญเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายธีระเดช บัวเจก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงจุฬาลักน์ สอนแพง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เล้า
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงปนัตตรา ชุ่มจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายภาคภูมิ ทองมณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายชัชชัย อุ่นเมือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กชายสมเกียรติ หงษ์สาวดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายปรมินทร์ อาจปกษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงกานต์สินี ดอนม่วงไพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กชายปณณวิชญ์ ใจใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญเฮง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายสมศักดิ

์

จูยืนยง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิเย็น

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงนำพลอย พุกพบสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายภาณุศร ใจบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายสิทธิชัย คำบุญมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงสุนิษา โมราศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กชายวรศักดิ

์

รุ่งคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงกชกร โรจนโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายกฤตเมธา พงษ์ปฐมพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายคณาทร อ๋อยอารีย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงภัสชราพร งอกผล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงภาวิณี สิงห์เรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายภูธน พรหมเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงลลิตา สิงห์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กชายศิวัฒน์ สิงห์เรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงสุชานาถ วรดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงอัญชัญ สุศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำบาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงขวัญใจ โพธิอุ่น

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เสลาฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เพ่งผล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงปาริสตา แพรกเซิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงพฤกษา แซ่โซว
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายพีรภัทร ธนิกกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายศิวะกร สุหทัยกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา วงศา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงเกศกนก หนูน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงชนิดาภา สุนทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ชืนบาน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงนำอิง แก้วสระแสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงเวธกา เทียนทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงนันทพร ทองคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงปราณี มะลิพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กชายปรเมษฐ์ สุริยาวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กชายภาณุ กอบอรรถกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ตัน

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงมาริสา แซ่ตัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงรัญชญา ไกรวิจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงรัญธิมา ไกรวิจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงไข่เว -
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงกานติมา แซ่เอียว

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงนุชรี คุ้มภัยพาล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายศุภวัฒน์ แสงฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงแก้วนภา อาสานอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กชายฉัตรชัย มลิวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงสาวิตรี อิมโสภา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงเยาวเรศ สังข์พงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงกัลยา คล้ายสิงห์โต
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงกาญจนา ชูรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายชาติกล้า จันทร์บาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงปกฉัตร สุขผลพลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงผกามาส สังข์ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายมงคล มันคง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงรุจิรดา อู่ตะเภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงรุ่งเรืองนภา บัวจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายวิริยะชัย อ่อนมิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายสิรภัทร ตันเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กชายสิรภัทร เซียงเจ้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี ใจซือ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สองสี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงอภัทศุภา นพพลัง

้

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ บัญชรบวรชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงอินถวา แก้วธานี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงแพรวา สายหมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายไกรวิชญ์ บัวเจก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายกฤษดา ทับยาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายอัฐภูม ไพบูลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงกรกมล ยางสวย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กชายกรณพัฒน์ ยางเยียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา มันคง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงธิติมา ศุภภัคพัฒนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน จำรูญโชติกอบจิต ๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงพัชราภา สงจินดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายพิเชษฐชัย โพธิศรีทอง

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กชายภัคพงศ์ กะดี

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายภูผา สังข์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กชายภูวนัย ใจทัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงสุวิชญา ทองดอนพวน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายอรรถพล ชาวนาฟาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายณัฐภูมิ แซ่อึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายภัทรพล สรงจินดา
๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายจาณุพัฒน์ ปลังปลืมจิตร์

่ ้

๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ถำทอง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายวรากร พนมวาส
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายสรยุทธ ยางเดิม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงกุลรัตน์ ทิมทับ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายตาล จันดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กชายนพพล เกิดสมบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายนพรัตน์ ไม่มี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงน้องเม คำสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายภาณุ หอมสาตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงรัตติมา โปร่งตุ้ม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งอารีย์ ยังยืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายวรวุฒน์ เนียมษร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ เอียมนุ่ม

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงสุนันศินีย์ แย้มสรวล
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

นำดอกไม้
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายอภิเดช ไพเราะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงเกวลิน สินจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายเอกนรินทร์ รินตา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงเอ้ยเสาร์ ลุงพัด
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงแอม อินโอสถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายตะวัน สาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายนพพร สงค์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงปริยาภัทร ขันตีสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายสรัล แก้วศาสตรแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงสุธาศินีย์ แย้มสรวล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กชายชยานันต์ ยินดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์วงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายณัฐวัฏ รัชนี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายธีรพงษ์ งามรูป
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายวุฒิชัย อ่อนวิมล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงสรัญญา ฉวีอินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงสุทธินันท์ หอมสาตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงสุธิดา วงค์รุ่ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ใจบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายคิมหันต์ ทิมทับ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายชัยมงคล โฉมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สิมสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงทิพย์มณฑา แสงภู่วงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายธีรวัตร เริงชัยภูมิ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กชายนันทภพ ธิบดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายนันทภพ นาคศรีสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๗
เด็กหญิงนันท์ณพรรณ

บูรณสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กชายบุญประคอง กิจแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงปาลิตา พรหมฟง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงปยดา ศรีประทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ สีแตง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงพิชชาพร ว่องไว
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงมนต์ศิริ คงคาศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงมนิสา เกตุอู่ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บู่สามสาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี เณรจาที
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายวงศธร ห้วยหงษ์ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงวรรณิษา ชมเทศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงวรางคณา ยังยืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงวิยะดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงวิรามร พุ่มพร้อมจิตร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายวีระยุทธ ตาทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายศรัณย์ ไตรรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงศุภากร แจ่มใจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ใจบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงสายธาร สมส่วน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กชายอนุชา ห้วยหงษ์ทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงอัญชิสา ลิมประเสริฐ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กชายโฆษวิทย์ เอียมนุ่ม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายโชคชัย เชือวงศ์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงโชติกา ท้วมสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงโชตินภา ตังสุทธิมงคล

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงกนกพร ทองแท่งใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เทศอำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายชินวัฒน์ หงษ์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงตุ้งมิง

้

------
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายนันทภพ เรือนนุช
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงมณีประภา นำสละ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงมรินทร์ธร เสืออุดม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

ธนาธนพนธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปนแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงอำไพ สามสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงใกล้รุ่ง เกิดศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายณัฎฐพล เฮงสังข์วร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายณัฐพล มานิช
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีสุคนธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กชายดนุชา สงอุบล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กชายพัชรพล สืบพันธ์โกย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กชายธนชัย ตังอ่วม

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงหอมเดือน ลุงคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงจามจุรี ไทยใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงชัญญา สรวงน้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงพิมชนก ภู่เจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กชายซุงโฮ ปาร์ค
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงกชพร อ้นคง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงดารารัตน์ ฤทธิวรรณา

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงนงนภัส มีปน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน เกลาเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายมิตรนาเรนธ์ บุตรวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงลลิตา บัวลบ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายศุภโชค เจริญศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงเอ้ย นาอิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายโพธิวัฒน์ สายเครือ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงชนิตว์นันท์ เพชรกนก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษสมจิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายธนพัฒน์ รัตนพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ แคล้วโยธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กชายธรณ์เทพ ยงสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายนาวี กลินจันทร์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงนุชศรา อยู่ยืนยง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายปรัชญา ศิริวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงปาลิตา เขียวสอาด
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กชายปยพัทธ์ เกิดดวง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายปยวัฒน์ นาคทัง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายภาคภูมิ พัดกลม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ฤทธิวรรณา

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ -
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงศรัญญา พุทธมงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายอัศวิน เกตุมอญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงห์เมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายคริสต์มาส สารีวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายณัฐพล ทองดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กชายธีรเทพ เกิดบางแขม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายนัฐพล บุญรอด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กชายนเรนธรณ์ ปานเฟอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ พิณทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ ภู่ทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายรพีภัทร เขียวสอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายศุภสัณห์ นาคทัง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายสมพร เอียมวิจารณ์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายสรวิศ จันทรเทศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายสุรเดช อู่อรุณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โชติช่วง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายอรรถพงษ์ โพธิเทศ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายเจษฎา อ่วมชม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กชายเมธา บุตรเฉย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงกชกร โพธิทอง

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงกชพร ดวงสิงห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ทองคงอ่วม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงชญานิศ นาคทัง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงชาลิสา ขาวอุไร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงญาดา การะหัตถ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ พุทธิจุน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เสนนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวพอใช้
๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงทิพย์วิมล อยู่ศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายธีรภัทร เจริญชัยวรรธนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงนฤภร บุญคำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงนวพรรษ เสือรัก
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงปรานวดี ธิปญญา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงปริศนา โตทรัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กชายผลิตโชค ลาภมูล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายภัคพล เอียมศรี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายภูรินันท์ สนอุป
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายมงคลฉัตร สนองกิจ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงมัลลิกา พุทธิชน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายรัตชภูมิ ผมหอม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ สายลือนาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงสาวินี แสงแจ้ง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงอนุสรณ์ ใจซือกุล

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กชายเอกรินทร์ แซ่โง้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายแก้ว สามน้อยงาม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เสือปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายจิรายุทธ ปานคล้าย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขธิติพัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายถิรศักดิ

์

หาดรืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงปภัทรสร ปติตังโค
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มะลิซ้อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงพุทธรักษา สุขขี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายวิฑูต พวงมาลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายศิริรักษ์ ทำเนาว์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายสุธินันท์ ทรัพย์เล็ก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงสุธิสา มันดี

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

อัครฮาดศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายเอกพล สิงเหลือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายชิตชัย จันทร์ขาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายณัฐชวัฒน์ แซ่ตัน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กชายตันติยาวัติ เทียวมาพบสุข

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงธนพร ตรงแจะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายภัคภพ คำทองดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายภานุ สิงห์โต
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายภูวดล นำแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายลภัส เคนตุ่น
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายสมชาย จันทร์สุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงกรรณิกา อนันตทรัพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ พูนขวัญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กชายยุรนันท์ โห้แพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงวริศรา กริงเกษมศรี

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงวิริยา ทองดอนเหมือน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงสุรีภรณ์ โพธิชัยโถ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายจักรเทพ แสงแจ้ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กชายนัครินทร์ ประเสริฐกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายกัณยภัค ขวัญโต
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายขวัญชัย จันทร์ชุ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงชไมพร เชือสมุทร

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายณัฐภูมิ อิมเอิบ

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงนธิตา สาททอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ พลายสังข์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงบุษราคัม บูชา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงปุณยาภา วงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายภูผา อุ่นเต่า
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายวชิราวุธ คงผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไม่มี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายศิลายุ หอมจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงสุนิตา มีภูครัง

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายอภิรักษ์ บุตรเบ้า
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญารักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายอัฐพล แสนตลับ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๒ / ๓๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายอาทิตย์ ทองสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายมนัสกร ยอดแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงรวิกา ประภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงสุนิชา โสภณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อุคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายฉัตรชัย ขาวแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ย่องสุด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กชายปรเมศร์ รูปสังข์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คูณตะโก
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงมนทกานต์ พูนขวัญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงวรรณิษา ภานุมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กชายวิศรุต สมัคราช
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กชายศักดา ภูยาทิพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กชายสถาพร จันทร์เจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายสรยุทธ บุตรทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงอัญชลี เหล่าแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงอาณา เกตุมอญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงกชกร มาน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กชายฐิติพงษ์ เครือวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กชายศิณะ ทับเครือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายเอกรินทร์ อินทร์โสม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กชายไพรัตน์ สันตะกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายฉัตรชัย กอนสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายสถาพร เอกประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงกชกร สิงห์เรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ แก้วมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ ดวงประโคน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงดวงกมล เกตุสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงธิพาพร บุญชิดลี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงธีรดา งำตัว

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงนวญา จันทะคุ่ย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงนันทพร เบ็ญพาด
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงปณิดา แก่นสิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายปพน ไชยนำอ้อม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงวรรณริภา เฟองสูงเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๓ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ปนประดับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงวิลาสิณี ศรีพรหม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงศลิษา อินทรถนอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงสิริณัฐพร เมตตา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๙
เด็กหญิงสิริณัฐพรรณ เมตตา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงสุธาสิณี ทองศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงสุพรรณา ปนประดับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ฟบประโคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงสุรางคนา หลักคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายอนุชา ชูชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงอลิศา แก้วแพร่
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา สุนทรประภัศร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงชนิษา อินนุ่มพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงฐิติมา ลิมกุลาคมน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กชายณภัทร นิยะบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา เครือวัลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กชายณัฐดนัย อารีย์ชน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนจง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายธเนศ นพวงษ์ศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงประภัสสร ชูทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายปณณวัฒน์ สมบูรณ์หนู
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๖
เด็กหญิงพลิชญาภรณ์ เหลืองทองวัฒนา ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายมังกร ศิริพรนพคุณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุวรรณหงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายฤทธิกร งำตัว

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายวรวิทย์ พุทธรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงวรัชยา งอกผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สุบิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงวรีรัตน์ ทาเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายวศิน เนตรขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กชายศรศักดิ

์

พาทัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

คุ้มญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงสาริกา เสือเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา ใจทัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันยา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กชายจตุพร ขันมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงจันทร์ฑิกา เหมือนฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงชนากานต์ โพธิงาม

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กชายธนกฤต เรืองจุ้ย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายธนกฤษ ฉลาดธัญญกิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ เดชจิตร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงยุภาวดี ศักดิสุภาพ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายวิรัชชัย ผิวงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายศรนรินทร์ สระทองจิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ คังพุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงสิริพร ศิริพิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กชายอรรถพร สนธี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กชายโชติมนต์ ฉิมหาพาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๔

นางสาวบงกช เชือกุล

้

๑๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ใจเอือย

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจหลัก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงนลินดา เครือวัลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงมุทิตา เรือนเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เรืองพลับพลา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงลัลน์ลลิต ศรีนวล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงวรญา นาสมโภชน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายวรพล
ทรัพย์วัฒนไพศาล ๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงวรรณวิศา ชำนาญชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงวรรณิดา พวงจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กชายวรัญชัย แซ่จัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงวรัญญา เฟองขจร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงวริศรา ตันเจริญ

๊

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กชายวีรชัย ขอนแก่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายวีรภัทร โตอาจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงศศิชา แช่มเจริญพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงศศินิภา ศรีสังวาลย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงศิริวัลย์ โครวัตร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายศุภกฤต ย่งอยู่
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สิทธิสูงเนิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายสถาพร กุนันท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กชายสรชัช เชียงเงาะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายสรวิทญ์ ทองดอนอำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงสุนันทา สระทองล้อม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชูเชิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายสุวัทชัย ปานสังข์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายอานนท์ แดงพันโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงอุทุมพร เปยมอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายเกรียงไกร แสนโต
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงแพรวาห์ กำมณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงโมรี เพชรแปลง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

จงรุจิโรจน์ชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กชายกฤษกร รัตนาชาตรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายชนม์ธนวัฒน์ แก้วกัณฑ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กชายธีรภัทร ออมสิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ กอทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พิริยะกสิกิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงปลายฟา ทองนนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายปุณชรัสมิ

์

ใจซือ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงพัลลภา เจริญศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี ทิพย์ธน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงมนัสนีย์ ตังฤทัยวานิชย์

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงยลรตี บุญชู
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายศรัณย์ แสงอุไร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ จงรุ่งสำราญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีจันทร์อ่อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงอาริสา กลินถือศิล

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายเอกรินทร์ สะสม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายสัจพงศ์ ชิตินทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงกัณทิมา สาวิวัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายณัฐชนน สืบทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงธัญชนก สอนดอนไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงวิลาสินี บุญร่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายกณิศ มีขุน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ปนเปย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงกรรยกร เมืองนก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กชายกรวิชญ์ สระทองลอย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายกระทรวง แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายกฤษฎา สีหรัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายกฤษฏิธนัท

์

จิรโรจน์ธนเกษม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ฤทธิเลิศชัย

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายกัลยวรรธน์ รัศมีโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายกิตติธัช ยีภู่

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายคฑาวุธ ยิวมูลงาม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายคุณัชญ์ ศรีแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กชายจักรพันธ์ ปานรอด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองบางใบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงจิดาภา บริสุทธินันท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กชายจินตวัฒน์ อนนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กชายจิรภัทร วารินทร์ใหล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กชายจิรสิน เสาร์เฉลิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กชายจิราวัฒน์ ล้วนโค
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงจีรนันท์ หว่างเชือ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กชายจีระพงศ์ วัดเอกดีรืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงชญานิศ เติมคุนานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงญานิกา สำราญศิลป
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงฐิติวรดา ชนะเกตุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รสมนตรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๖
เด็กหญิงณัฏฐ์ปริยกร วรมาลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีหรังไพโรจน์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อุดม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายณัฐเดช เอกปดชา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงณิณัฐชา แก้วกันดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงณีรนุช พวงสร้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายถิรวัฒน์ เลิศกาญจนาพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายทรงพล เมืองนก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายทักษิน ใยบุญมี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายทิวากร คงเพ็ชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายธนกร ทองขาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายธนชัย เซียงฉิน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กชายธนพล ตังฤทัยวานิชย์

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายธนพล ธนดิตถ์อาภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กชายธนพัฒน์ มีสุขดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิพันธ์

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายธนภัทร อุปพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายธนยศ จันทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายธนรัตน์ จีนดอนไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ โถแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ไพศาลพัฒนกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงธนัชชา บูชา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กชายธรรมรัตน์ สระทองหน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายธัชพล ชุ่มดอนไพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายธีรพงษ์ สูงสุดยอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายธีรภัทร เล้าทวีทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กชายธีรเทพ สระทองแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กชายนนทกร ใจกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กชายนพกฤษฏิ

์

วรากรพิชิตศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงนพรดา สระหงษ์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงนภัทร ฤทตพรหม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงนภัทร อำเย็น
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงนภัสสร ตุ้มนิลกาล
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงนฤภร โอนนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงนิรัฐษา ตนทา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายบารมี มีผิวหอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กชายปภังกร วัฒนาเจริญสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายประดิพัทธ์ ใจกล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงปราณปริยา มีคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงปริยาภรณ์ เอกปชชา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงปณฑิตา กลมแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายปณณธร ดอนมนุษย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงปาจารีย์ เรืองจุ้ย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงปานรวี บุญวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ สิงห์ถม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงพรชนก แสงเทียน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กชายพรรษวิทย์ พันโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กชายพิสิษฐ์ คงธนศุภมงคล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงภัทรจาริน ศรีน้อยเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงภัทรภร ไทยโสภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วดอนไพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ผิวเกลียง

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กชายยสินทร์ แสนชมภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายรฐนนท์ ปานอำพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงรวีพร เจิมสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงรัตนากร ล้วนโค
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงลลิดา พลสันติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงลลิตา แซ่ลิม

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กชายวรภัทร จิตติชานนท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงวรรณชนก ชืนชม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงวรรณศร ใจหลง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงวรินทร ชูทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงวริศรา ผินน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงวันวิสา
พิริยะเกียรติไพศาล ๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงวิจิตรา ผิวเผือด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงวีรวรรณ์ พร้อมสุขสันต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงศศิธร แก้วเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงสวรส มาเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กชายสิรายุ ดอนจินดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงสุชาดา มีผิวหอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายสุชาติ สุขสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงสุธาวรรณ พรเลิศเกษมสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา เดชปรารมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร ทองกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงสุภาพร มหาโชติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๑
เด็กหญิงสุมณฑาทิพย์

วุฒิวิมล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ แสงอรุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงอมรทิพย์ ชาติพุทธิพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงอรชุดา วรมาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงอรณัชชา เตียเพชร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงอรณิชา ทองสร้อยเครือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงอรทัย ทองดอนยอด
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กชายอรรณพ เขียวสะอาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงอริสรา ปญญาสิริพงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงโชติรส คงจิว

๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงโศภิตตา บุญครอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงกฤติกานจ์ บุญมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงจอมสุดา สิงกรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงจิดารัตน์ จิวบ้านเผือก

๋

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงชนนิกาน วุ่นบำรุง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงชนานิกานต์ แก่นนาคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงชัญญานุช สระทองอุ่น
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายณนุวัฒน์ แก้วสาสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงณัฐชา นามคุณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กชายธนภัทร โสภบุญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขแสนทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงนันทชา พิสุทธิสกุลรัตน์

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงพัชญานันต์ ดอนจันทร์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงภฤศพร กำมณี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงรุจิรา ละอองนวล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ พลายละมูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จิตอ้าย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงศรันณ์รัตน์ เซียงฉิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงศุภัชญา เชาว์เครือ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงสกลสุภา สระทองพร้อม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงสิริมา สระทองแปน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงอรจิรา มีผิวหอม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงอรทัย แดงดอนไพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา ใจมัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์กรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงเบญญานุช ทองบางหลวง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงเพชรพริง

้

ทองเชือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงกฤติมา ปฐมชัยวาลย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงจิดาภา คำกองแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงชนัญธิดา พัฒนธารา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอือจิตทวีกุล

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงช่อผกา เจเถือน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มีรส
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงฑสิตา ล้อมวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ปูน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขำสุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงทิตา เทพพิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายธนภัทร เวียงชนก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กชายธนภัทร์ พรวุฒิพงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลี

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กชายธนากร บุญนาวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงธัญจิรา มากสิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงธิติญา จันคำปา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงนภัส ทองดอนพุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงนฤมล พิณทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายนัฐถกรณ์ เจียมดำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กชายนัฐพงศ์ ทองเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กชายนันทวุฒิ แจ่มจำรัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงนันทิชา ธูสรานนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงนันทิชา วงศรีทรา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงนิจฉรา ขำรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงนิชานันท์ สุขเกษม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงนุชระวี พัดพรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงนำหวาน ศิริพงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายบวรภัค ทัดมาลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กชายบุพกร โฉมวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายบุริมนาถ แปนพยัคฆ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายปณิธิ แก้วบุญขุน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงปนัดดา ทองดอนพุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ผาณิตเศรษฐกร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายปราม ทิวากร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงปริญากร กำภูพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายปรเมศวร์ สุเมธาชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กชายปญญากร บัวหลวง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กชายปณณธร ผาพุมมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงปทมวรรณ กระจายศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงปยฉัตร เล้าอรุณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงปยวรรณ ภัณฑบดีสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงปนมณี ไทยสมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงปุณิกา มาตรวัตร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กชายพงศกร วรเลข

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงพรญาณี ประทุมทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๔
เด็กหญิงพรประภัสสร์

ภิรมย์ชืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กชายพลพจน์ สอนดอนไพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ น่วมปฐม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงพิมพิศา นาคพยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กชายภูชิต หวังสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายยงยุทธ เขตคามวาสี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายยศกร ทองดอนพุ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงยิงรัก

่

ยิมระยับ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ รุ่งอรุณแสงทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงรังสิมา สระจันทร์เขียว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงรัชญา ทากงลาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์สาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลอยเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ โทนหงสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายวริทธิธร

์

สร้อยทองมูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงวารุณี จันทร์มล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายวิรยะ ศรีตลานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายวุฒิชัย ปนคุ้ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงศรณี ติงดา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงศรัณญา ด้วงอ่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงศริยา เดชจิตต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงศิรกมล สุขีวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายศิรวิทย์ สุวิมลพงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายสรศักดิ

์

จ้อยร่อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงสิริพร นฤมลนันทการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กชายสิลา เสนโพธิกลาง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงสุกฤตา ศรีสงสาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงสุทัตตา ลิมสง่า

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงสุธีกานต์ สง่างาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงสุภาวิดา แซ่โง้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงสุรินทิพย์ มุ่งเปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายอชิร สายทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายอดิเทพ นาครำพา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงอธิชา ศรีหาทน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กชายอภินัน ละออ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ จันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงอรพรรณ มะโน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงอริสา สัปคง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กชายอัคคเดช หอมผา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงอัญมณี สระทองคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กชายอาคเนค์ องค์ไทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายอานนท์ ภูมมาลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงอารยา พูลแช่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายอุดมวรรธน์ อำภาพันธุ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงเกวลิน พุทธา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงเขมิกา มาตรมุงคุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายเนวิน พันธ์แก่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงเปรม เปรืองวิทยากุล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ พิมพ์สินธุ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา รักประยูร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงเมธาวี วาศน์รุ่งเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายเอกนฤน คนใหญ่
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงโชติรส โพธิเตีย

์ ้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายกษม แก้วกังวาล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ท่านำตืน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงจริญญา อ่อนนาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายจิรภัทร จิตรประสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กชายชาคริต กลับเครือ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงณัฐชา เหมือนใจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กชายณัฐธิเบศ ผุงเพิมตระกูล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เดชะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายณัฐภัทร สอนดอนไพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงณิชภัสร์ แซ่เล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงตวงรัตน์ เกิดแป

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายธณกฤต เอียมเจริญ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ขำนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายนาคินทร์ สรงกระสินธุ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายปริวัฒน์ ดีนุช
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงภัครดา ช่างสุพรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กชายภัทรพล พิมพา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายภูมิยศ ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายมณฑาณุ สระแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงมธุริน รักเอียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายมนัสวี ณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายมานะ ชมพิกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงวีรยา ลิมธีรนันท์

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงสุณัฎฐา ตังมันในกิจ

้ ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายอนุวัตร สุขีวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายอภิรัตน์ นามวิเศษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงอริสรา พรหมพิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงอัจฉริยา แย้มศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายเกรียงไกร สุขีวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา ลูนาเฮ็กส์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายเมฆา ปาปะสังข์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงกนกพร โต้งหนองกบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายกิตติภพ ศรีนวล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีนวล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายคมเพชร น่วมปฐม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงจิดาภา แก้วมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงชลิดา ปานาพรม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงชาลิสา สระทองเพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงฐิตาภา แปดนาวัน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงทรัพย์ษณีย์ เจเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงนัทธมน แก้วบุปผา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายนิรวิทธ์ แซ่ตัน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงนุฐนิชา สาลีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงบงกช เฮ่งทองเลิศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายรักเก้า เณรจาที
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงวริษรา คงหมวก
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กชายศิริชัย คุณพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงสุวิมล บุตดีโสภา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงอาริยา แย้มพราย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กชายเดชาธร เหนือคูเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุทธัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายบารมี พูลผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กชายพงศธร ศรีนวล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กชายสรสิช ไพสนธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงสายธาร ดอกแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายประสงค์ ศรีภุมมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายเมธพนธ์ สระทองเพ็ชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงขวัญเรือน ทังเหมือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ ลาวเมือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงจินตนา ศรีราจันทร์
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสนาะวาที
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กชายชยพล ใจสมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายฐิติวัลคุ์ ประจำเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงณิชมน ทองดอนเหมือน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายดำรงค์ ศรีทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กชายธนากร ประดิษฐ์โยธา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงนันทิดา นันดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงนิชารัตน์ มุมธุรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงนิภาพร อยู่ดี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายปรเมษฐ์ เล่ห์บุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงพนิดา คำทา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายพรชัย สุทธิธนานันท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงพัชชา บุญพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงพัชรพร ตาลน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงพิยดา รุผักชี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายพีรภัทธ์ กุลทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายภูริพัทธ แก้วกังวาลย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายรัชชานนต์ เนตรสว่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายรัชภูมิ ศรีเฟอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายรุ่งรวี จ้อยร่อย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงลักษิกา เพ็งมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กชายวรเมธ คงคาสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายสารินท์ แซ่อึง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กชายอมรเทพ เพชรทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงอรพร เกศมณีพรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงญากานดา บุญเฟอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายธนะรัตน์ โฮกอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กชายธนาวุฒิ อินทรารัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กชายประเวท ไพรวัลย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงปาริชาต วังมะนาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงพัชรี มันคงดี

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงพิมพิกา พังซา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วเกิดเถือน

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายภิญญรัชฎ์ นิมนวล

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายมงคล ก้านเหลือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงสุชาดา แทนไธสงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายสุธันวา จันทร์มณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงสุพัตตรา แก้วบัวขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงอัจฉรา ตันตระกูล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายอานนท์ สายทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พุ่มไสว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงเมธปยา เพชรรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จ้อยร่อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายชยพล พงษ์ขวัญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงนิรมล ไพรวัลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายพงศกร แปนเขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมเดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายกฤษดา ม่วงสองศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายวัชรินทร์ จันทร์มี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงสุชาวดี สวัสดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงพรรุ่ง เฮ่งทองเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กชายสุภกร อ่อนเทศ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ โสดา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายจักริน บุญทิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายณัช เสือมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายเฉลิมชัย ทองดอนเหมือน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กชายกิตติพันธ์ มุ่งงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๖

นางสาวชลธิชา
จันทร์อณุภาธาดา ๒๙/๗/๒๕๒๖

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๗

นางระเบียบ ปกเสติ ๙/๙/๒๕๑๐ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงกรรวี แสงดิษฐ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงกัณธิมา ติงดา

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ หงีวังตะกู
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองดอนมัง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ดอนไพรเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายจิรพัฒน์ คิญชกวัฒน์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ใหญ่ยิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงนงนภัส มณีวงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงปพิชญา พรจิรวิชญ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กชายพีระพัฒนะ ศรีสง่า
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กชายภานุศักดิ

์

ทองดอนเถิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงภิญญดา โสนุช
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงรติมา จ้อยร่อย
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายรัตนวพล เล็กสัมมา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายสุทัศน์ นพรัตน์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายทรงวุฒิ อิมสำราญ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายพงศกร ติงดา

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ พันธ์ยุโดด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายสมศักดิ

์

คิญชกวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายอุ้ย รักษาแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำจ่า
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงแพรวา ใจตรง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายตรีวิทย์ จ้อยร่อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายวิชาติ ชมปนทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กชายศรีวัฒนา จ้อยร่อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กชายอำนาจ มะลิรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๔

นางสาวศิริวรรณ ก้องสุรกาญจน์ ๘/๗/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๗ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงกนกรส แก้วพิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงกาญจนา เพชรเบ้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงชนัดดา สีสุก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงนัธชา สว่างศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายปุณณภ เกษตรไพสิฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กชายภูผา อิมโอษฐ์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายภูรภัทร จันทวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายยอดชาย พิราญรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ บุญเต็ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงรุจาภา หิรัญชยางกูร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงศุภรดา ไวยธารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายสุดเขต อินทร์อยู่
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายสหภาพ สังแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงกชกร ห้วยหงษ์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กชายกมล เกิดทิพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงกมลพร วันสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงชลธิชา เอกจีน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กชายอรรถนนท์ อาภรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กชายกฤติเดช แก้วแหวน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายชูชาติ อุ่นคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายทองสวรรค์ อุ่นคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงธารทิพย์ คูณสันต์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายนพเก้า สนิทจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงนาง ลายอย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ชิตชิกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงรตานรี สามสาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงสุชาวดี พลเลียบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แม้นจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กชายภาคิน ทุ่งศรีแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงแนน ต๋าแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ เอกจีน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงจันทิมา สระทองหน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๗

นางสาวกนกพร สวนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายคณาธิป ทองดอนไทย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงจิณัฐตา แซ่ตัน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

พีงทอง

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงนิยาพร ฉัดคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงฟาใส อินทร์ปญญา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พิมสาร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงรินลดา เชือชืน

้ ่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายอดิศร จาตภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายกิตติภณ เชียงเงาะ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายทศพล ดอกชะเอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๘

นางสาวช่อผกา นามวัน
๑๓/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๙

นางธนัชพร อุทุมพร
๒๖/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สีสังข์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงกฤตวดี เอียมใจบุญ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายกันตพล สระทองพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงกัลยา เฟองฟู
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงจินตนา เอียมสะอาด

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายจิรชัย แสนหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงณัฐรุจา บูรณธนานุกิจ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กชายตรีภพ เดชารัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงบุหลัน ทองดอนเถิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ อารีย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงรสริน สร้อยยอดทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ประทุมเนตร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

ทองดอนเถิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายศุภโชติ โสไกร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายสันต์ภพ ทองดอนแอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงสายลม ทองดอนแปน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงสุนิตธา ทองดอนเหมือน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กชายอภิเดช สระทองมอญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงอรดี ไชยนาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายธนกร พันยุโดด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายธัชพล ทองดอนเกรือง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กชายธีรภัทร์ ม่วงคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงพรพิมล สร้อยยอดทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กชายภาคิน มีล้อม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายรัตนโชค ทองดอนเหมือน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงศศิมา ทองดอนสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

สาธุพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายเถลิงรัฐ เจริญโรจนพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กชายจิรพัฒน์ จอมฟอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงชนากานต์ ทองดอนแอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กชายชลชาติ สร้อยยอดทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงฐิติญา พันแตง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กชายธนกฤต ครองระวะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ ม่วงคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กชายพีรชาติ ปรีเปรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กชายมานะ สามภูศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองกองเตีย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กชายศุภชัย ทองดอนแอ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายอานนท์ ลิสอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กชายเมธี สร้อยยอดทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงกัลยกร ทองเทศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ใจพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กชายชัฎณุชิต สามสาลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงดรัลพร สารแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายธนกฤต ภู่เงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงนภาพร วงโคคุ้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงนัชชา ทองดอนเหมือน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงนิตยา สักโก
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงบุญนิสา เสือขำ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กชายปณณวัฒน์ ฤกษ์เนาวรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุทธัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงวรณัน หอมฉิว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงศุภารมย์ ติงดา

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายสราวุธ จันทร์เปรมปรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายสุพศิน ทองพ่วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กชายสุรพงศ์ ตีบฉิมพลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิพัด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา เข็มทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายอานัตพล มูลทองฟก
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กชายไผทเทพ ทองคำหงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงกาญจนา ทองดอนพุ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายกิตติพล สวัสดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา กีเจริญ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กชายจิรพัฒน์ พาสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงตุ๊กตา วงค์โพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กชายธีระวุฒิ แซ่ตัง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงนิศาชล สระทองอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กชายปณณทัต คงประจักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี ทองบ่อมะกรูด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โพศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายอดิศร ภูวิโรจน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กชายอนุชา มีสา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทพันธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กชายธนภัทร คงพรหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กชายวิทธวัช จันทร์อำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กชายศุภกร หยดหย่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายอาทิตย์ สามงามยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงมุกดา เขียวคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๘

นางสาวจันทิมา เลขยัน
๑๙/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๙

นางสาววัฒนีย์ อุทุมพร
๐๘/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๐

นางสาวกิตติยา สุทนต์
๒๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๑

นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง
๒๕/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๒

นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๓

นางยุรีรัตน์ แผ้วพลสง
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๔

นางสาวอรอนงค์ ชัยประภา

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๕

นางอารีย์รัตน์ สุริยะมณี
๐๓/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงกันติชา สระทองอ้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงกุลชนา คำโหงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงกุ้ง ชัยรัตน์สกุล
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงจิดาภา สระหงษ์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงณัฏฐอัปสร เทพพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงหัสญา แสงสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายเจตริน คำกองแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงชนกานต์ บุตรศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายณปภัทร คำอิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงภัณฑิลา บัวงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ บุญทองเถิง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายระพีภัทร บุญสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กชายอัฐชัย มูลทองคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กชายเมฆิณทร์ งามม้าว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กชายเมธัส ผิวอ่อน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงจันจิรา เฉลยพจน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กชายชโนดม ประสารสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงฐิติพร อินทรโคราช
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงปภาพร กำมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงพรทิวา ผิวเพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายสิรภพ เพชรน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงโสภิตา สระทองเชือ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายทนาคิม ลิมอำนวย

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กชายนครินทร์ เพ็ชรหยอย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กชายพุฒินันท์ พ่วงปาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กชายรพีภัทร ทองดอนโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กชายรวีโรจน์ เมฆปน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ถินวงษ์ญวน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี สระทองโต๊ะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กชายศิรวุฒิ อุตราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงสังวรณ์ สระทองพูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงสิริยุพา สระทองแขวง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงอัจฉราพร สระทองโต๊ะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงคมคาย อำแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กชายธันวา อุทองคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กชายประฏิพัทธ์ สระทองบ้อง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วไทรไพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงวาทินี บุญจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงวาสนา สระทองอ้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปนัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กชายสุเมธ สระทองโต๊ะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กชายอนันดา ชุมพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองคงอ่วม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลทองจาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กชายชญานิน คำกองแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายธนเทพ ม่วงนนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงนันทิพร ระย้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กชายพงศกร ทองดอนน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ปานอำพัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ ดอนทองแดง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กชายกรรชัย เขียวรอดไพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กชายนันทพงศ์ เตชะวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงชญานัญ ดอกไม้
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงกชกร เรืองปญญา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๐
เด็กหญิงกรรณาภรณ์ มีวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงกัลยกร นัดทีศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายกิตติธัช คอนสลัด
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงชาลิสา ลิมอำนวย

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายณขรินทร์ โรมะจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายตรัยภพ แซ่เตียว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงธนสรณ์ นาคเทศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายธนาดล ถินวงษ์แย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงธัญญธร สระทองคง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงนุจรินทร์ สามกองงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงพรกนก โช
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงพรไพริน บุญกรำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กชายพสิษฐ์ ไชยสาร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงพัชรวรรณ์ มโนรุ่งเรืองกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงพัชรา สระหงษ์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กชายพัฒนพล อบเชย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กชายพัทธดนย์ เนาประโคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เผือแผ่

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อยู่สำราญ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กชายวรยศ ยศไชยวิบูลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กชายศักดินนท์ จันทร์ประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงศุภสรา จันมหา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ หันจรัส
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงสุนิดา ทนชังยา

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงสุนิสา ทองนุ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงอรจิรา เรืองเกิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงอรญา หัสมณีนิล
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงอรัญญา คำผาสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กชายอริย์ธัช ดอนเพ็งไพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงอัปสร สระทองเดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กชายเอกรินทร์ ดาวลอย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา มังน้อย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กชายกษิดิศ มุ่งดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงจิดาภา กลินมณฑา

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กชายจิรภัทร กัญฑะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงณัฐชา แอบทองใส
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายธนาวุธ เล้าอรุณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กชายธารมงคล สกุลลีรุ่งโรจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายธเนศพล แผนสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายนพรุจ อินทหอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายนพวิทย์ สระทองนวน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายนรวัตร อยู่นาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ แหวนวิเศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงพรพิมล สุขกากิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงวนิดา มหาสะโล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงวรรณนิศา สินเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงสุนิชา ยอดแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงสุนิสา สระทองล้อม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงสุพัชชา เกตุดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงอรกัญญา คงเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงอรุณวรรณ คำทุย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงอัญชสา สระทองทม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กชายเจษฎา กังวาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงเมสิตา เจนกสิกิจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สระทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงกฤตยา สระทองอ่อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สระทองคุ้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงดวงตะวัน มีศรีสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงธนธรณ์ สักคะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายนัฐวุฒิ สระทองแปน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กชายนาวิน สินเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายปรมี สระทองแมว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงปญญาพร ศรีโพธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงปทฐมาพร แก้วไทรไพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงปาริฉัตต์ เส็งดอนไพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุวรรณประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงพรรวษา สุดธง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายพัสกร สระทองยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายพุทธชาติ นาควงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายภัทรภณ มหาบุณย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายภูวดล สระทองไหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายยศวัฒน์ ปนแจ้งอรุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กชายรติพงศ์ ติลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กชายรัชภูมิ มีเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงวรรณภา สระทองคด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายวัชรพล รอดจำปา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงวิพัชรี สระทองหน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายวิศณุ ทองดอนเถิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงอรณิชา ต๊ะถา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงอุมา ทองยากลัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กชายเดชา ทองดอนอำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงเบญจพร สระทองแหม็น
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายกฤษฎิ

์

สระทองแขม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เผือแผ่

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายคุณภัทร เอียมแตง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กชายจักร์พงษ์ หิรัญกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงชนิตา คุ้มพุ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงดาลัดฌลา ทองดอนเทิง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุวรรณบล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายธนดล สระทองย่อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายนพดล สีเพ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายปวรุตม์ โรมะจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กชายพรเทพ ชาววังเย็น
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กชายภราดร สระทองห่อ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงมณฑกานต์ รุ่งนำพาเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กชายวีระพล พรไชย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กชายศิวกร ปุญญาวัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายศุภกร สระทองทม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงสวิตตา พะชะนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงสายธาร สิทธิเสมอ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายสุชาครีย์ นาคทับทิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายอนุชิต เพ็ชรนิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กชายอภิชาติ เกิดน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กชายณัฐพล แซ่เล้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายนภดล ยอดแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เนาประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กชายวรรณชาติ สระทองที

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายวีรภัทร เอียมแตง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายอนันตยศ สระทองทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายเจษฎา มนูเลิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กชายเอกณรงค์ กิมเหลียง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายชยพล อุตมะพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๒

นางสาวนริศรา เพชรทัศน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ ครุฑวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายกันตินันต์ สนจุ้ย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงจันทกร ภู่ระหงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงชาลิสา ฟกลำพู
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายฐิติคุณ ดอนไพรเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ บูชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายณัฐพล ดอนไพรเพ็ชร
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายณัฐพล โถแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ คุณพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตน์ประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีอินทร์กิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงดุจดาว วงษ์ศรีเผือก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายธนดล สืบด้วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เชียงกา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ วะภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กชายธีรโชติ เกษร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายนนท์ปวิธ สมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ พวงสร้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงปยารัตน์ หว่างดอนไพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายพัชรพล อ่อนสมสวย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บูชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายภิภพ เลิศศาสตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กชายภีระภัทร จำเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กชายภูบดินทร์ เส็งดอนไพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายรัชภูมิ ทองอ่วมใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายรัตนกร โพธิงาม

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงวรรวิสา เลิศศาสตร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงวริศรา สมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงวริศรา แผนคง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กชายศราวุธ ศรีอำพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ โมควงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายศิวนนท์ ดอนไพรเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กชายศิวนาถ เทพทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กชายสิรภพ มีผิวหอม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงอาริสา เนียมหอม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงอุนนดา ฤทธิเอกจิตต์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงกชกร เขียนสังข์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงกรกนก บูชา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร ธาดาทองสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กชายคุณานนท์ วงศ์ประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชดอนไพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กชายณัฐพล สระทองกู
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ มิงดอนไพร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กชายตะวัน พันธ์ใจทำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายทินกร ศิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงทิพย์ยดา โถแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงทิพวรรณ โมคขรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายธนกฤต ท้าววิบูลย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายธนพัฒน์ บุญทองเนียม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงธันยา แก้วประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงธารีรัตน์ สอนนุชา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายธีภพ เกษร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กชายนที มูลทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เทียมดอนไพร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงนิชาพร ชาววังเย็น
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงนิภาพร ฟกอ่อน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงพรนภา เทียนดอนไพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ บุญรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ มัติโก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงพัชริดา จันแก้วฟง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงภารดี ธัญจงจรัส
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายภุมเรศ ธนูอาจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กชายมนต์ฑล รัตพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กชายมอริส สะมะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้ววงษ์ยา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงรมิตา สุขพันธุ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ชาววังเย็น
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กชายรัชพล มณีเนตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงริศรา จันทคา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงวรรณกร วุ่นดอนไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงวริศรา นาคสมบัติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายวันชัย แซ่คู
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายวายุ คำมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กชายวิทยา สร้อยมาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โพธิกุลัง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์ประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กชายศุภณัฐ เส็งดอนไพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กชายสถาพร ดอนรอดไพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กชายสันติ ทองเกิดหลวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กชายสันติ สุขสมกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กชายสุประดิษฐ พูลดอนไพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงสโรชา วงษ์ศิรศาสตร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายอดิศร ใจเทียงแท้

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายอนันต์ หงส์พัฒนชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงอรทัย ดอนฟุงไพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กชายอัศวเทพ ลำเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงอุษา เพียวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา มียงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงเบญญานุช ศิริพิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ธรรมมานุรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทรัพย์สถิตโสภณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงเหมือนฝน อิวอำพัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายกฤตย์ จันทาสี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายกอบศักดิ

์

ร้อยแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงกัลยกร วัฒนากร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายธนวัต สระทองแพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พัดไสว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายธีรภัทร เส็งดอนไพร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงนฤทัย ใจเทียงแท้

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงนำเมย ทองดอนน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงบุณฑริก แสนกล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายวรนาถ แอ่นปจฒา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงวิชญาดา บุญจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงสุนิสา หว่างดอนไพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กชายอนุชา หวังอยู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายเมธา กองเกตุใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายดิฐพงศ์ ฟกสุบรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กชายทิวากร สระทองบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีเรียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กชายนนชาย พันธ์ศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายภาสกร นิละภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ดอนศรีมัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุ่ยหล้า
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กชายภควัฒน์ จูมวรรณา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ สามงามไกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายกันตภณ ภู่ระหงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายจักรณรงค์ กังวาล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายจิราวุธ บุญสุวรรโณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายปฐมเดช พู่เทศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงปนัดดา เฉลยชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กชายประกาศิต ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์ พุ่มเกตุแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงวัชรีย์ ลูกศร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กชายวาณิชย์ นรินทร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กชายศุภกร สวายวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงอรชพร กันพล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงอรณัชชา ชะนะศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงเบ็ญญาภา ชิดประสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายพลธัช นิดแสวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงสุธิตา บุญเสนา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กชายเจษฎา ฝดสามแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ติดยงกงลาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายจักริน ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงจิตติมา คำสุก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงจิตติมา อ่อนสด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงจิตสุภา สามงามชัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงจิรนันท์ หินเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กชายจิรบูรณ์ เมฆปน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ รุผักชี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กชายชัยธวัช นำใจดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จองตามา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ ตะโกทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อึงไผ่

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงทยิดา แต้วไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายทรงพล ขุนพิทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงธนวรรณ สุขเกษม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายธนัท ภักดีเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงธนิฐา ภพักตร์จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงธัญฤดี คงแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงนิภาพร เจริญศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายพงศกร ลาดพุ่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายพัฒนา หนูน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย เปยหลิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายพีรพงษ์ ขันทองดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กชายภควัชร์ สินเทศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงมาริสา ช่วยอุปการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงวริศรา กำไร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงวันนิสา จุ้ยโหมด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงวันวิสา อุ่นกงลาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายวิทยา บัวศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงศรัญญา ภพักตร์จันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงศศิพร สุกแตง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ นาคนาโส
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

แก้วสะแสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กชายสมชาย ด้วงมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายสายฟา คำกองแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา น้อยใย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา น้อยใย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายอนันฐวัฒ ศรีพุฒตาล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงอรทัย ห้วยหงษ์ทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายอรรถพงษ์ ทองดอนเหมือน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายอลงกร วงษ์แก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กชายอัฐติภัทร คำกองแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กชายอานัทชา อิมเมือง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ พรมสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงแพรวา ขันทองดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงไพริน มีถาวร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กชายชูศักดิ

์

เขียวรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กชายณัฐดนัย งามขำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายธงชัย แก้วงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายธีรทัศน์ ศรีชุ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร ทองดอนพุ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงนภัส โมเอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กชายพงศกร แร่ลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายพงศกรณ์ ไข่นำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายพงศ์ปณต ดิษแช่ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงพิราวรรณ คำพึงพร

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายวรัญู แก้วประพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายวายุ ลิสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงวิภาพร เวียงนนท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงศศิมล คำสุก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายหนุ่ย พม่า
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กชายอภินันท์ คำกองแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ หนูบางโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงอรุณรุ่ง ภพักตร์จันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงอิติมา แซ่อึง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายชูศักดิ

์

ห้วยหงษ์ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายตุ้ย บุษรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายสิรภพ อยู่กิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงเกศดา ธรรมพร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงกาญจนา เหรา ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายชาคริต จุ่นแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

บานสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ง้วนเจ็ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงนภาพร สีแพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กชายวรายุส นะวากาศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายสหรัถ นาคมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายสุกฤต เผ่าพัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิมพระ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงยุรดา เขาทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงเอมิกา นาคประคอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายไชยวัฒน์ เอียมพิทักษ์พร

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงนุชชนก ยอดยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กชายปณณธร คงแจ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงพรชนก ห้วยหงษ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ จันทร์พร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายเสคน สีหนู
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงกฤติมา ตะโพวิญู
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายกิตติ พิมพะสุทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายจาตุรันต์ สิงห์คำปอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชัยเดช
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กชายชนะชล ไชยสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงชลดา เข็มทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายชลธิศ บุญวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงณัฏฐิชา พละราษฎร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงณัฐธิชา ทองเปลียว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายทรรศมา ห้วยหงษ์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงทอฝน จิตรบรรจง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงธนพร แซ่ก๊วย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงธนาวรรณ กิติวัฒนวิลัยกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายปรเมศร์ เกษมลับ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กชายพงศกร สอดสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงพัชรี ห้วยหงษ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงลักษมี ห้วยหงษ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงวนันดา กุศลครอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายวรายุทธ ถินวงท้วม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงวิราวรรณ สุธรรมกิตติวุฒิ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงศตพร สรงพรมทิพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เมฆอรุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายสิรภพ คงเมฆา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงสุธิตา เลียงอำนวย

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงสุมิตรา เอ่นนู
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงหรรษา คล้ายสังวาลย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงเวธกา อินคล้าย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงปภัสรา อ่อนน้อม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา กันไพรีย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงตมิสา เมฆอรุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงนาถยา รุ่งสว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขำบางเลน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงวนิดา เอกจีน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กชายศุภกฤต ห้วยหงษ์ทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ขำบางเลน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายเด่นดนัย เวียงดินดำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงกัลยา ยาวิชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายชัชวาลย์ ทองดอนเหมือน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายธีรภัทร์ บุตรโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ เอกจีน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงนฤมล สมแสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงพิมชนก เอกจีน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สาบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๓ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายแสง ทองดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายโกวิท แซ่ล้อ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงจิราพร บุญส่ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงศิริพร เชือเผือก

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๙

นางสาวสุจิตรา ขำบางเลน
๒๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงแวว ไถ้เงิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายรชต แก้วสุภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กชายศักดิกมล

์

ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายชาคริต หนูอ้น
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงณภัทร ชัยทองบุญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายธนโชติ ทองแท่งใหญ่
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงพิชชาภา มังสุพรรณ์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา ผมหอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงสมศรี ยอดศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายโชคชัย มากลัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายจิรสิน คงเม่น
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กชายวุฒิชัย เนียมจีน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงศุภิตตรา สุราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงแสงมณี คงแจ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงกมลพร สุขแสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายธราธร เอียงเจียม

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แปลกสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายสิทธิพร กิจเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงนฤมล ทับวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงวาสนา ทาสี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายอดิศร กำเนิดนนท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายสงกรานต์ อยู่เอียม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงภัททิยา เดชปอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายธราธร เตียทอง

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ ม่วยชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงวรรณภา อำไพชัยโชค
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงสุณิตา ทองคงหาญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กชายณัฐภัทร น่วมปฐม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงจันทร์รุ่ง สมบัติวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงปานตะวัน กัลยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๔ / ๓๔๙

้
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นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายภาสกร เอียงรอด

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงยุรฉัตร พิพัฒน์อรรณพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงวันวิสา มณีจินดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงชนกนันท์ บุรณพิพัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงฐิติพร หลวงเครือ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงรวิวรรณ ศิราจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงชนัญชิดา อังสุพานิช
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ว่องพานิช
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงสุภัศศร กมลเวชช
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เครือเช้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุนราวุธ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายกิตติพศ กิมศาสตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงจิราพร เพิมวงศ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ภู่ห้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กชายธนกฤต สุทธิบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายธราเทพ บัวลำเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงปราญชลี แปลแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ดารา ศิริเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กชายพีรวัส บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กชายวสันต์ ศรีวิชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายสุธีร์ สาวแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงอนัญญา อุปมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงอัจจิมา หนูนันท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กชายวุฒิชัย ขุนราวุธ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กชายศราวุธ จันทร์ดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายกฤษฎา ศรีพรรณทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงฉัตรชนก แผนทัง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ แจ่มศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายณัฐชนน เมืองนก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายนัตฤชัย ขุนเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงปยนุช ใจเทียว

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงรัตติการณ์ แจ่มบูชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงวรรษมล ขุนเมือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ก่อแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงวิพชร โอฬารฤทธิกุล

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๕ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายอติเทพ แจ่มบูชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายอาทิตย์ บุญรอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงเกศินี เอมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กชายเพทาย จ้อยร่อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงเพ็ญเพชร มีถาวร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสือพิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงกนกพร ยะยง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงขวัญข้าว ทองดอนเหมือน
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ไก่นิล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ช้างปาดี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายญาณพัฒน์ แปนประคอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงฐานิดา ยางหลวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงดารินณ์ วังมะนาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กชายธนกร นาคสีทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายธนภัทร บุญวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กชายนพดล เมืองนก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงปยฉัตร หนูดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ วงษาทุม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายปุณยวัจน์ เปรืองกระบิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบนาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงมนัญญา ยีชวน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงยลดา จันทร์ทองม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายศุภกฤต ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงสิรินราช พันธ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงสิริอร จันทร์ทองม่วง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจบุญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา แย้มวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ยางหลวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายต้น -
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงพัชรา สีแสงฉาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงพิรดา พิลาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงลดาวรรณ บุญเล่ห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายสพล ทองดอนเหมือน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พัวพันสุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๖ / ๓๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงเขมมิกา ขันธเขต

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายฆธาวุฒน์ ทองดอนจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงพศิกา ยีชวน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กชายพสิษฐ์ เอือเฟอ

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงเบญจพร จันทึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายชาญเดช เชือชืน

้ ่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายนภัทร เทียนสมบูรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายนวดล นาคสีทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงวรรณาพร ไวยโรจน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายชัยชนะ ละดาดก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๐

นายสันติ สกุลหงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๑

นางสาวหัสยา อังกูรธรพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กชายกัปตัน พรมห์สิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงกาญน์ดา พิมเสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงกานต์มณี กานจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กชายกิตติกร กรวิเชียร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เชียงกา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กชายกิตติพศ จามัก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงขวัญสุดา หลวงอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงชนัฐกานต์ ตาลสุวรรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กชายธนากร พุทธารา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ เจิมเกิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กชายบริพัตร จันทวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงบุณยานุช ตรีเหรา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กชายประสิทธิ

์

รอดพิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กชายปราโมทย์ รอดพิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงพัชรี หิมานนท์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงพินิดา ขำประสงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร์ บุญอารี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงภัทริดา แปนอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายรัชชานนท์ บวบทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายรัฐทนนท์ แก้วบุญเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงวรัญญา พรมห์สิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายวีรวัฒน์ คำดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงศิริพร แย้มพวง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงศุภชา คล่องแคล่ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงจิรวรรณ ลามเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงชาลิสา ทาคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กชายธนากร จีนเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ พรมห์สิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงบุญญรัตน์ ทาคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงเขมิกา มหาดเล็ก
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงกานต์มณี ทองดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายณัฐกาญจน์ มากอิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล ไทยโพธิศรี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงจีรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ กุลสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงวราลี วงษ์สุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กชายสิทธิชล อุทุมพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยผักชี วัดห้วยผักชี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงกฤษณา เพ็งกระจ่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงจุฑามาส ทองสัมฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงชญาภรณ์ แซ่เตียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงฐินิพร ประจำเมือง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สระทองพลอย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงณัฐชยา เซียงโหล

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

กหาปณะกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงทิพรดา ปูนปาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กชายธนกร บุตรเบ้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กชายธนกร สุขากิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายธนภูมิ แซ่ล้อ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญยังแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงธีร์จุฑา เซียงหลิว

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงนิติพร นิลนนท์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงรสริน ตังสุรวงศ์

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงลักษมี สุกแสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายศิวกร จันทร์ประเทศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายสพล กุหลาบแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กชายสมพร กุหลาบแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงสุชญา นุ่มพรมเชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กชายอธิวัฒน์ สระทองจีน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กชายอนุสรณ์ เรืองพระพลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ พันธ์ชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงเพชรอุษา วงษ์เจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สระทองนวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงนำผึง

้

แก้วจินดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายบัญชา อินทร์ประดิษฐ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงพรพิมล อุปแก้ววงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายพลสิทธิ

์

โหลอัญมณี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายวริทธิธร

์

ทองคงอ่วม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กชายอโณทัย รอดดอนไพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงการน์พิชา ทองสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงฑิติญาพร สังข์พิทักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงธนัชญา หาญจางสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายนันทวัฒ เอียงประยูร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กชายบุญกอปร์ แจ่มดอนไพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายบูรพา พชรพรพาณิชย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์แก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ ด้วงขาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายสรสิชา ศรีมหาโชติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์บาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายสิรกร ม่วงโพธิเงิน

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายอดิเทพ ผิวสูง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กชายอาทิตย์ เจเถือน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายอานนท์ นิลเพ็ชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงอาภาภัทร โพธิชุ่ม

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายเขตต์กาญจน์ สาลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายกฤษฎา เซียงฉิน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายกฤษฏา โต๊ะน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงจิราวรรณ หนูนันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงชลธิชา โกฎแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กชายชาตรี พิมสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายมงคลชัย เหล่าพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงอริสา หงษ์จุ้ย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงนันทณีญ์ ปองทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงนันทิกา นาเกลือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กชายนิพนธ์ เปลียวโต

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงพัณณิตา แก้วหนองโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงรักษิณา นิลเปลียน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงอินทิรา ยาตาล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๐

นายกิติศักดิ

์

อันเท่ห์

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๑

นายชานน โพธิพันธุ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๒

นางสาวชุตินันท์ ขอนแก่น
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๓

นายธีรวัฒน์ แก้วน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๔

นางสาววิจิตรา ฟกตูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๕

นายวิทยากร ทิมโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๖

นางสาวชนัฎดา เชิงไชย
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๗

นางสาวชยาภรณ์ ผุยหนองโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๘

นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๙

นางสาวมณีวรรณ เจริญสุข
๐๘/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๐

นายคมศักดิ

์

ชาวตาก้อง
๒๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๑

นางชนัญชิดา ท่านำตืน

้

๑๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๒

นางชุดาภรณ์ จันทร์คามคำ
๓๐/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๓

นางสาวทัศนีย์ รุผักชี
๐๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๔

นางรัตนา บุญแสน
๐๙/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๕

นายวัฒนา จันทร์คามคำ
๐๕/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๖

นางสาววาสนา วงษ์สวรรค์
๑๘/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๗

นายสุชาติ เข็มเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๘

นางสุมันตา พุ่มประทีป
๐๓/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงกานต์สิรี ทองยอด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงธัญชนก พันยุโดด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กชายนทีเทพ รักดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กชายศิริชัย บุญวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงทิพพวรรณ พันยุโดด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายธนชล ทองดอนเหมือน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงบุรัสกร จ้อยร่อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กชายพีรพล พรมรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายสรยุทธ จ้อยร่อย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงสุยานี ชินวงศ์ท้วม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ ชาติโกฎิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จ้อยร่อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงกนิษฐา พันยุโดด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กชายกิตติกร ขุนรุ่งเรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองเต่าหมก
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงชลธิชา แก้วบุญเพิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงปริยากร วงษ์จ๊ดซี

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายพอเพียง ปลืมสุด

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ อังลี

้ ่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กชายมงคล รุผักชี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงรัตนากร ทับทรวง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กชายวิทยา ทองดอนเหมือน
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี พันยุโดด
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายวีรภาพ เอียมใหญ่

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ น้อยโสภา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายอนันดา จิตร์ประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงอริสา กองบาง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงเพชรลดา ทองดอนเหมือน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ พันยุโดด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจเถือน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ พานิชเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายจิรายุ ทองสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงณัชชา ขุนพิทักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กชายธนดล ทับทรวง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายธีรัช
อัชฌาวสุกาญจน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงนนทิชา มันคง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงนวนันท์ จันทร์อินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงนัชชา กระทุ่มนัด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงพรชิตา พุทฎิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีล้อม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายพีรภัทร ธนูทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กชายภัทรพล เกิดพุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงภัทราพร เหมศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กชายยศพล เจเถือน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ จุ้ยหงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ วันสาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กชายวสุพล นำใจอดทน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายภัทราวุธ จูสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กชายวัชรพล ยศเครือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงสุทาวดี แสงโชติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายเกษฎา บัวน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญเชิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงกนกพร วรวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กชายกฤติพงศ์ อุดมรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายชัยพล น่วมปฐม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงนิศากร เมืองนก
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงมุฑิตา ใจกล้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เมืองนก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงวรารัตน์ เลิศปาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายสิรชัย ใจงาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงสุนันทา อุดมรักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ อินทร์บางแพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงปณิตา เพ็งพันธุ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงปสุตา จารุธาดาภิวัฒน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายกิตติภพ นงลักษณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กชายกิตติภพ ยิงมี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กชายชัยศิริ ใจงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กชายณัฐวัฒ เล่าทรัพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงนฤชา พึงนุสนธิ

่ ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายพีรณัฐ จ้อยร่อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงเครือมาส เจริญสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กชายจิรายุส สามงามไฝ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงชนิตา สนพิมพ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงชลธิชา ปุยชัยภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงปฐมภรณ์ จันทร์ศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงพิกุล ยังอยู่
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายภัทรพล จิวแส
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กชายมงคลชัย กลินสืบเชือ

่ ้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายสุชล สายทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงสุพัชชา สอนแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงอภิชญา ฤทธิเดช

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายอภิชาติ ธิมาศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา ทองดอนเหมือน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงอารยา วัชชวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธิมาศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายชาคลิต ทองดอนเหมือน
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงณัฐพร ฝาละสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายธันวา มันคง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงพรทิวา ฉัตรมาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายพัสกร เข็มทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

เจริญจิตต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กชายสิทธิชัย ลิมสมบูรณ์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กชายอิศรา เชียงเงาะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๔
เด็กชายเจตษฎาภรณ์

ดีพิมาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงขวัญเนตร เมืองนก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายชาตรี พุกยม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงณัชชา เผือนปฐม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายณัฐฎพล ชัยแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กชายนพดล เผือนปฐม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ มนคลำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล แสงสิทธิโยธิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงปนมณี เปลียนสุวรรณ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงยุพาพร แซ่ปง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กชายธนพัฒน์ สุขกากิจ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กชายธเนศ พวงสิงห์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายนุกูล พุมมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายพลวัต ออมสิน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายพีระพัฒน์ พิณทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงวิภา ดอนทูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

มีคลองแบ่ง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ ดอนไพรยอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงสุนิษา ดอนวัดไพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สระทองหน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายอำนาจ เหล่าพ่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงกันยาพร ดอนไพรยอด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กชายธีรภาพ สุขกากิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงณัฐชา สระทองแพ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงธันยพร ยะถา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กชายบัญญาวัต สระทองคุ้ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ สระทองแร่
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายภูมินทร์ ออมสิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงมธุรส กิมเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายกฤติพงษ์ ครองเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กชายกิตติพัทธ์ ครองเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงประภาวดี สระทองแร่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงพัชรพร นาห่อม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กชายพัฒนายุ สระทองพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กชายพีรสิทธิ

์

สระทองฮ่วม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กชายภควัชร์ ศักดิศรีกรม

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กชายภูผา ทองแกมแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงลภัสรดา โด่งดาวพารัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายเมฆา สระทองหน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่อุน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กชายภูตะวัน ปานเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงกชกร พ่วงโสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ซุ่นสงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ เขวาลำธาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กชายก้อง แก้วหนองโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กชายจิรายุ เมฆถี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กชายปรัชญา หลวงศักดิดา

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กชายพรพรหม แมลงภู่
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายภัทรพล แสงศิลป
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงยุรดา แปนอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์ทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กชายศุภกานต์ นรารัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กชายสหรัฐ เรือนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ เกตุมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงสุชานาถ ทรงพิมไทย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงอโรชา ศรีโยธา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๔ / ๓๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงเขมจิรา ภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงเมทาวดี ชูราศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงแสงดาว เวียงชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายชาคริต วรวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รักแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กชายณัฐพล ผิวงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กชายธนพัทธ์ กล่อมพุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กชายธัมมจักร ผลไพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กชายนวภัทร ภักดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงนันท์นภัส เข็มเพ็ชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กชายนิศากร ทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กชายปรีชา แซ่อุ่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กชายพันธรัตน์ กมศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กชายพิริยะชัย กองกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กชายพีรวัส แสวงเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุ่นเรือน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายภาณุเมศวร์ คล้ายจินดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กชายภูรินท์ ช้วนปรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายวัชรพลษ์ แก้วหนองโพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

ออกบัว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กชายลิปกร ปนตัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงปยธิดา ปฐมอมรเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ธัญญะผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กชายอุดมทรัพย์ จิตต์นำใจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายทรงพล ชิวปรีชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายภูริพัฒน์ วงศ์อินทร์อยู่
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงมาติกา แก้วไสยไพร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงวัลลภา บุญช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงสวรส ห้วยหงษ์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงสุภาพร เหมือนละม้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กชายณวัฒน์ บุญทุบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายนภดล ขำยินดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา รุ่งมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายอลงกรณ์ นะรุณรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๕ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไทรพวงโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กชายวิทยา บุญช่วย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงกรกมล เอียมหนู

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงนิศา กล้วยไม้
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงอังคณา สามพันพ่วง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงชนาภา ผิวสูง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายณัชพล จ้างอีจาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงดวงพร ผิวสูง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงษลิษา มหาโชติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงจุติพร ศรีทัศน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กชายปราโมทย์ วิเศษสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงวรภรณ์ พะโยธา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายเพชรชมพู สามสีทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายไพศาล ศรีแปน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กองชา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายธีรพัฒน์ สวัสดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียนสมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายศุภชัย เกล็ดแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายอนุรัตต์ เปรมสมิติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงอภิฤดี ทัตตานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงกชกร ปานรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ครูสุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่ตัน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงปราณี วิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงพฤกษา พฤกธารา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กชายวงศธร มีสาวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงวริศรา สำเภาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงสมิตานัน กลินคำดี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงจันทร์สุข จูอี

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงจิราพร สาริตุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงชุติมา บูชา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงธฤตมน ศิริพิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงพรชิตา สมบูรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่ตัน

๋

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงมุทิตา วงษ์สังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงมุธิตา ศรีนวลขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงลลิตา เงินอร่าม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงลัดดาพร สายสินธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายวุฒิภัทร ปนทองคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา เทพสุวรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงสาวิตรี ทวีศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงอภิชยา ศรีสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงชนิตา ดอนจอมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงสุภาพร นาร้อม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงสุวิมล จูมพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายอดิศร แสงเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ คะเชนเชือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสนพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กชายธีรวุฒิ เมตตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กชายปะดุงศักดิ

์

คล่องรักสัตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายยศธร บุญประสพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กชายกวินธร กิจนะที
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๗

นายธนาวุฒิ แสงบุญลือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๘

นายอธิวรรษ คำร้อยแสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๙

นายอนันตยศ บัวรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๐

นายเกียรติวัฒน์ ทองคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์วิลาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงจิราภา ริวเวหา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชือดี

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงเดช
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงตรีสรา แปนพยัคฆ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงพิมพิกา แก้วงอก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายภัทร ศรีพรหมมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กชายวัชรภัสร์ กุ่มเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงอรวริณ เทียนสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงกนกพร ศรีบุญรอด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กชายกิตติพศ แซ่โง้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงขนิฐา จูมวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงคัคนานต์ วงศ์เพ็ญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงคำแปง คืน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงจิรพรรณ ล่าบ้านหลวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กชายจีรพัฒน์ สุทธิแสน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงชนิภา พุ่มกำพล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงชลดา นาคละมัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงฑิตยา แสนคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายณฐพล พัฒนะสิริวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กชายณภัทร สร้อยคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงณภัทร์ แสงหิรัญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายณรงค์กรณ์ ดิษฐรักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สนเภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายณัฐปคัลภ์ มะลิทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงดวงกมล แก้วมหา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงนิสาชล แสงเดือน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กชายปญญาฐิติ เอียมจำปา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงพรธิตา แก้วเจริญโชค
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ประภัทธ์

พรมดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ จูมรัตน์จันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงพุทธชาติ กรีพร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายภาสกร พรมสละ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายรฐนนท์ เสมคลำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กชายรัฐพล เพ็ญเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ โคกเสือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กชายรัตนพงศ์ สมวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายวรภัทร บุญสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายวรวุฒิ มูลฉลู
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงวรัทยา บุญรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงวิการดา ยอดแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายวิริยะ พันพุก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายสรยุทธ มียินดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายสรวิชญ์ แปนพยัคฆ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงสุรีรัช พันจู
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายอภัยภูเบศร์ อินทร์จันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงอภิชญา บุญสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายอานัส สารแดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่แต้
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายทินกร แซ่เอียว

๊

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กชายนที เอียมฉายา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ตาพันไกล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายปติกานต์ มีรอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายพรชัย แก้วงอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กชายภัทรวินทร์ เอียมตระกูล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายภีรภาพ แสนสม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายมงคล ล่าบ้านหลวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กชายรพีพัตร์ มีหนองแขม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ญเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงวรนุช ชูเชิดมงคลกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงสุทธาสินี กัลยาณพงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงซี ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงณัชชา มีทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงนิลมณี สระทองเดช
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงบุษกร แก้วสีดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กชายพิทักษ์ พันธ์ทองหลาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงมนตรา นัยพีโชบล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา สิมมาเลาเต่า
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ สมศิลป
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงสุธีมนต์ ธงศิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายเทอร์ดาม ไม่มี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงชาลินี โพธิศรี

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงทราย ไม่มี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กชายธนกร สรงพรมทิพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงพรชิตา คำกงลาด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงวิมลสิริ ปานแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายศิรวิชญ์ คงความสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กชายสรวิศ อารีย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายสุทิวัส สืบสุนทร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายอติพล มาตะโก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กชายอธิภัทร แก้วล้วน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงอังศุมา ทองคงอ่วม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายขจรพล สามคุ้มพิมพ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แสงปาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงพิชญา แซ่โง้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายนัธพล พรมโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายศรเทพ อินทร์ปาน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายสุทัศน์ จิตนะริน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายธนภัทร ขุนทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายธนาคิม ขุนทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงปณิตา มณทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงเมธาวินี สงพรมทิพย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายฐิติคุณ ตรีอินทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงทิพปภา ปานสวย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กชายธวัชชัย พุกบ้านยาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ รุ่งรัตน์พิศาลชัย
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายนนทวัฒน์ สิมมาเลาเต่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงปาริตา ทัพนาโคก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงชุติมา อาจน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงพรรพษา แร่มี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ จักขุจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงพิมชนก กระทุ่มทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงสุจิตรา นิลโสภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายกฤษฎา ดีมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กชายณัฐวัตร มามีสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วาดเอ้ยวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ แสงบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายนพดล สุทธิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายนิคม บุญนาวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ยิงคุ้ม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายลิขิต แซ่ลี

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงเกือกูล

้

เสมคลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายโยธิน เลไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายไพสิฐ บัวสระเกษ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงจิราพัชร อุดมพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงชมพูนุช อมิตรพ่าย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายชาคริต อินหนองปาสาม
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กชายธณชัย สุวรรณพจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายธนากร แร่บุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กชายปฏิภาน ศรีสมุทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กชายปยะพงษ์ พูลหนองรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงพรพรรณ สามงามดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายภูริภัทร์ คำปก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กชายวีรภัทร แจ้งธรรมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กชายศุภกิจ พุทธ์สา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุนิสา สรงพรมทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กชายณัฐพล แจ้งธรรมมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงกชกร ทรัพย์อุไรรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ น้อมแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กชายกันตินันท์ พรมบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงกันยาภัทร วิริยะอารี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงกาญจนา เพชรเกอร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงกิรนันท์ ขำสุวรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงกุลวดี ไทรประเสริฐศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงจารุวรรณ บุราณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงชนม์นิภา ขยันงาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายชนะวรรณ เทพแสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงชลธิชา สมร่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ติงดา

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงชิดชนก เกตุคำขวา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ขำเกิด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กชายณัฐพล สามงามไกร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ เพชรยวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงปณิฏฐา ศรีคงคา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงปยะวรรณ หมุดสีด้วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ทองเปรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงพิยดา เขียวมัจฉะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงศรุตา โพธิมา

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล พลนำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กชายศุภกิตต์ ไกยพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พันแตง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กชายเกียรติกุล ทันสมัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงกรชนก หมืนจง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา เชียงวรรณา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กชายชญานนท์ สามไพบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายชยานันท์ สังวาลย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายชัยฤทธิ

์

บุญขาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายณัฐนนท์ คำตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงณิสรา ชืนชมน้อย

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายธนกฤต ไกรโรจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงธนภรณ์ พึงพุ่ม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายธีรพล ผาพุมมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุตรนำเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงนุชนารถ หล้าอ้วน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กชายปฎิภาณ แก้วมาตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายประยุทธ เหล่าเมืองกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงปวรรัตน์ กลินเมือง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงปาริฉัตร สนน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงปยณัฐต์ บัวทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงปยาพัชร นุชประสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงพรธิชา ชืนบาน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายพรศักดิ

์

สอนศาตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงพลอย แซ่เจีย

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายพีรทัศน์ แร่มี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงภรภัทร พรหมมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงภัทราพร สุขงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายภูเมธ อยู่ยงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่ตัน

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพชรแอว
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงวรรณิศา นิมอนงค์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กชายวรรธนัย สามรอดภัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงวรัญญา มีถาวร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงวลัยพรรณ ศรีเดช
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ธาระเวท
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายวีระชัย สิมาเลาเต่า
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ เหลียววัฒนกิจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงศิรประภา เพ็งกลัด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงศุภกานต์ กุลทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายสหรัฐ คงเพชรขาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายสินธนา แพทย์ประดิษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเฟอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกรียงบูรณนันท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กชายสุทัศน์ มีถาวร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา เดชมาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กชายสุรกร สุนทโรทัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กชายสุริยกมล บุตตะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงสุวรรณา กงจี

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เพชรศาสตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายอนุสร อุทานิตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุ้มถนอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงอริสา โพธิวงค์

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงอัญชลิกา ติบยศ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายอารักษ์ คมขำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายอาร์ม -
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายอิศวะ ทองคำสิง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายเกรียงไกร แถลงกัณฑ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายเจษฎา สิมมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา ท้วมเสมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายเสกสรรญ หลำวรรณะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๒

นายแมน สายใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงกชพร ประจงหัตถ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงกมลพรรณ รักษาพราหมณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงจันทนิภา แฉล้มลำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงจุฑามณี เวียงวีระชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายชนาธิป ไกรธิราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงชลพินทร์ วงษ์ธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายณัชช์คณิน ปุณธีราพัทธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ลิปเลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สามศรียา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงดวงพร พนาวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายดอนชัย เพชรแอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายตะวัน สามกรีเผือก
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ สามงามนุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายธิติ สาวทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายธีรภัทร์
บุญรัตน์ประพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงนันทิชา สีหนู
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงนิชาพัฒน์
คณาพงษ์เฉลิมพงษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงบวรรักษ์ คลำชานา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กชายปฏิภาณ เพ็ญแสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงปนัดตา นิลยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงปรารถนา บุญเคหา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงปยกระวี ทองจันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงปยธิดา แซ่ลี

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายพงศกร หอมเนียม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงพรนภา ชลอพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงพรมณี อวนมินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงพรรณธิชา ปนศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงพรรพษา ลาดพุ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายภูธนจักร เนตรประจักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงมะหมี

่

จุฬาศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กชายรณชัย บุญทองเนียม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายวรเกียรติ เสงียมงาม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงวิภาวี วงษ์บุญฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๖

นายวีรเกียรติ แก่นนาคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กชายศิริมงคล อ่อนสด
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายศิริโชค เอียมอ่อง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กชายศิลา ศรีประเสริฐอมร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงสายธารา คงหญ้าคา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กชายสิริโรจน์ เพชรลอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ทองผาภูมิกำจร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายสุริยะ ไทรชมภู
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงอนัญพร บัวขำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เชียงวรรณา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงอพัชชา ตรานกแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขำสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงอรพรรณ สินจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายอรรถพล นาถวิล
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงอรุณทิพย์ มีถาวร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายออมสิน คำกงลาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงอารีญา เพชรแอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงเกศินี น้อมแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายเจษฎากร เชือดี

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงเบญจพร เนียมเปรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีครองแบ่ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๗

นางสาวกมลพรนภัส ทรัพย์ปุณยาพร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๘

นายกัญฐพงษ์ อินรุ่งเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๙

นางสาวกุลนันท์ วงษ์นุช
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๐

นางสาวจริยา หงส์เอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๑

นางสาวจันทร์จิรา เงาะลำดวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๒

นายจิรพันธุ์ พาสนาวุฒิพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงชมพูนุท บุญพวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายชยานิน แสนคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๕

นางสาวชลธิชา ทัพประชา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ พงษ์เมธี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๗

นางสาวณัฐนิชา ขุนบ้านฆ้อง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๘

นายณัฐวัตร เขียวสองห้อง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๙

นางสาวณิชารีย์ สวนดอกไม้
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๐

นายดนัย เพชรโอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๑

นางสาวดลพร พุ่มเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๒

นายต่อลาภ เซียงหวอง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กชายทรายุทธ วิบูลย์ชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๔

นางสาวทักษพร พันธุ์ผา
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายทักษิณ สุริวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายทัตพงศ์ สำเภาศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๗

นางสาวทิวานัน จงใจงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๘

นายธนวัฒน์ เศวตทัต

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๙

นางสาวธันยธรณ์ เมฆสง่า

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๐

นางสาวนันธิชา พากเพียร
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์ ทัพพันธ์ดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๒

นางสาวปวีณา ลายนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงพรรณวศา คงแจ่ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๔

นายพิทยา คำน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายวัยวัฒน์ จ้างประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๖

นางสาววาสนา ถินวงษ์ม่อม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๗

นางสาววิลาศิณี โชติช่วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๘

นายศิวกร มิงมงคลสุข

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กชายศิวัช ผิวเหลือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๐

นายศุภวัฒน์ วงศ์คงขำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๑

นายสหพิพัฒน์ ชิณวงษ์เกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๒

นายสิงหา ชาวสวนมุ่งเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๓

นางสาวสุจิตรา เชือจีน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงสุชาดา สนเภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๕

นางสาวสุชาวดี ทองคงอ่วม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

น้อยหลวงชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๗

นางสาวกรกฎ จันแจ่ม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๘

นางสาวกิงกมล

่

สำรวมจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๙

นางสาวกุลณัฐ ใยยอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๐

นางสาวจันทภา ศิวิลัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๑

นายจิตรภณ สิทธิวราภรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๒

นางสาวฑิตฐิตา เหล่าปาสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๓

นางสาวณัฐกานต์ วงษ์ยอด
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๔

นางสาวณัฐชา วรรณเพชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ชิณราศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๖

นางสาวดวงจิตร ศรสำราญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๗

นายธนพล มิตรพิชิตชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๘

นายธราวิชญ์ สมบูรณ์เหลือ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๙

นางสาวธวัลรัตน์ อ่อนสด
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๐

นางสาวธันยพร สุรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๑

นางสาวนฤชา ถนอมพลาดิศัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๒

นางสาวบุษบา โสละมัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๓

นางสาวปวรรัตน์ บัวขำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๔

นางสาวพรพิมล ประดิษฐ์ศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๕

นายพีรพัฒน์ ฉำสมบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๖

นางสาวภัทารนิษฐ์ ช่างเกรียนดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๗

นางสาวยุพารัตน์ เจนจบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๘

นางสาวรัตนาวดี อินทร
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๙

นางสาวศิริเพ็ญ เชือชัง

้ ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๐

นายศิวกร วงศ์อาดัม
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๑

นางสาวสรชา วาดเขียน
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๒

นางสาวสายธาร รัตนบารมีกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๓

นายอนุชา
หาดทวายกาญจน์ ๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๔

นายอวิรุทธิ

์

แซ่ลี

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๕

นางสาวอังค์วรา เก๊กง้วน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๖

นายอัษฏาวุธ ศรีสุธาวิทย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๗

นายอานุภาพ ไปเหนือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๘

นางสาวอุมาพร ทองดอนเหมือน
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๙

นางสาวโสธิตา สุริยาวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๐

นางสาวกนกวรรณ เพชรแอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๑

นายกฤษภร ชินวงษ์เกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๒

นางสาวกัญญาพัชร ตรีอินทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๓

นางสาวกิงกาญจนา

่

พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๔

นางสาวกุลธิดา บุญเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๕

นางสาวกุลนัท ศรีสำราญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๖

นางสาวกุลภรณ์ ภิรมย์รักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๗

นายก่อพงศ์ พุ่มกุมาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๘

นางสาวจินตนา กุศลรอด
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๙

นางสาวทอฝน สามบญเทียง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๐

นายธนาธิป กองกัลยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๑

นางสาวปาริณี ชาวสวนมุ่งเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๒

นายพัชร มุนณี
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๓

นางสาวมัลลิกา ถินดวงจันทร์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๔

นางสาววราพร มณีโชติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๕

นางสาววิภาดา พันมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๖

นายวิริยะ ชาญประไพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๗

นายศุภกร เสถียรธีราภาพ
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๘

นายอธิวัฒน์ ทองดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๙

นางสาวอภิญญา พันธุ์มี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๐

นางสาวอมรรัตน์ แสนศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๑

นางสาวอรชร บุญยประพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๒

นางสาวอังคณา ห้วยระหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๓

นางสาวอัชริยา แสงสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๔

นางสาวอารียา ทองดอนเหมือน
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๕

นางสาวอินทิรา ใจมัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๖

นางสาวอุษณี ทองแท่งใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๗

นายเดชดำรงค์ อัครไชยกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไกรสนิท ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงณิชนันท์ ทะขุ่ย ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงปภาดา อำไพจิตร
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงประภัสสร แซ่จิว ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงมณีกาญน์ ม่วงอยู่
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงสิริวลี
เพชรประเสริฐชาติ ๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงสุปรียา แย้มยินดี
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงมาดีนะ รัตนะวิจิตร์
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายบุญยกร เลิศจารุพงศ์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว อุ่นศิริ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงดวงรัศมี บุญรอด ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงปาริตา สุดสิน

้

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงพิชญาภา ผาสุก
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงรมิตา สมศรี
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช พลจันทร์
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงธัญดา เข็มแก้ว
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงวริศรา แก้วอินทร์ชัย
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงสุนิดา ณ  ไทร
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงธนัญชนก ทองชมพู
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กชายวโรดม วันสุข
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กชายณภัทร บุญวงษ์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ภิรมย์พู่ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงโชษิตา นวลโฉม
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงศศิธร ศรีนวล
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงญานิศา เผ่าพันธุ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงปณฑิตา มาลัยเลิศ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงอรปรียา อุ้มวารี
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงอาตยา ผิวสกุล
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์บุญตรี
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายธนาเทพ ทองคงอ่วม ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายพิเชษฐ์ กำมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายมกร รุ่งเรือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายรติพงษ์ ครองระวะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงกุลกัลยา เลิศทนงสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา นิลสุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงสุทัตตา สามภูศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงจิรภัทร จันทิพย์วงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายสมคิด บุญตา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดาวละคร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายกิฤติเดช เอียมมี

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายวิทวัส สามพ่วงบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงพิมพร สามภูศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายสรวิชญ์ สิทธิวราภรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายอลงกร ณัฐพูลวัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายกรกช มะรินจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เชิดภูเขียว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าบุตรดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงธิชาพร เผ่าผาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ดามะกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงพนาภรณ์ สามบุญลือ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงพรพิมล บุญลอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายพรเทพ แซ่ลิม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงภัคจิรา วิริยะรัตนศิลป
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงศุนิสา อินแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงสุญดา พุ่มพยอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงอรวรรณ คำแสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กชายธนากรณ์ จันทร์ชุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายธีรพงษ์ สามงามเอียม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ นาคโสมกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายวินัย จินดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายวีรชัย ปมะณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายสรศักดิ

์

พลสันติ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์ชุ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กชายชลธี เรืองวอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงชลนิชา บุญสว่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายณัฐรุจา ธรรมทีโป
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กชายพิเชษฐ์ พุ่มจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงอริษา ปาเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายอัครเดช หอมจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กชายขวัญชัย เณรน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กชายชานน ก้อนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กชายธนรัฐ ม่วงบ้านกวย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงบุษบา คำกาหลง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายพงศ์ธร สุดสาคร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พงษ์พากเพียร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายอนุวัติ สิงห์กลิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายธวัชชัย ดามะกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี ชุ่มเย็น
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงธนพร เขียวพระอินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายปยฤทธิ

์

เรือนเพ็ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงวรรณวิษา กตัญู
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กชายสันติสุข สุภากาดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงสายฝน ใจดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงสุธินี ดวงมาลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงอนิสา บุ้งกุ่ย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงโชษิตา โสมกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงฐิดาภา สระทองแห่ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายเมธัส นุอุ๊ด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงกัญจนานุช จันทาทูม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ นาคพิน้อง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงจารวี แก้วภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันมะณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กชายนุกูล วันสามง่าม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงพิสมัย จันคูหา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายภัทรดนัย ไทยสมบูรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา รอดผุย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายภาณุ มีครองแบ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา เดชรุ่ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงศุธินีย์ ใช้เจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงสุทัตตา บุญมาก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายฉัตรมงคล สีหนู
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงณัชชา ศรีสองห้อง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายทนุสรณ์ แก่นศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงนิภาธร เล็กมาบแค
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายภูชนะ เลิศบางพลัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กชายมานะ ทัพเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงศุภานัน แสนศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี ไกยสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายจักรกฤษ พรหมเทพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายชญานนท์ ศรีปลอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายณัฐจักร เชือจินดา

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงณัฐนิชา แจ่มนิยม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายธนภัทร สำราญอินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายนนท์กานต์ อยู่เต็มสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โสภีร์พันธุ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงศจีรัตน์ ธนาชัยจรัส
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ สาตร์นอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงธินดารัตน์ ม่วงอยู่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงปริณดา เสนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงผริตา ขำสุนทร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กชายพนม บุตรคาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงมนัญชยา สวนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงวราพร จันธิมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายวัชระ บุตรคาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงวัลลภา ชีวกาญจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายวีรภัทร ติงดา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ยิงชูชืน

่ ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายวีระพงษ์ จงใจรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กชายกฤตเมธ สนน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา สังข์ทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เนือนุ่ม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กชายจักรวุฒิ กำมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กชายจักริน เขียวบาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กชายชนิตว์นันท์ ผอบทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงญาณี ทองดอนพุ่ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงธัญชนก สามงามนุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงอติกานต์ อำเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงณัฐชยาภา ผาสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญนาค
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

สงวนพันธุ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ ค้าเจริญดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงผกามาศ กลันพวง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กชายพีรเดช เนียมแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายวรพจน์ เรืองสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กชายสิทธิภัทร์ บุญเลิศฟา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงทัศณา ธีระชาญณรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรียา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี สายทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายดนุสรณ์ บุญยอ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงนภัศวรรณ คำรางสี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงนริศรา แข็งฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายนิธิกร พุทธะอัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงนิราวรรณ สามงามอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงพรพินิต ผุยรอด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กชายอริญชัย ใจงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่บู๊
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงชยุตรา ขุนเครือ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงปานระพี โตนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงปาริตา ทรัพย์คงเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงพัชนิดา โพธิทอง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายวรากรณ์ ศิวพรอนันต์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงวิยะดา สีอุ่นดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงอรณิชา คำหวาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายเฉลิมชัย จันทรขู
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงเมทินี สุดสาคร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงกนกวัฒน์ เผ่าผาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงกัลยา คำพึงพร

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายจารุกร สำเภาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายจุฑาภัทร์ สามงามอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ รุ่งพรหมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กชายญาณันธร ตุ่มลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กชายฐปนนท์ เกตุมี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายณัฐพล มีรอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายพุฒิชัย ใจเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงมลฤดี ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงวันวิสา นฤมลชวลิต
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายสิทธิกร สามงามอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงอนิลธิดา เจริญกุล
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงอโนชา เพชรดอนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เผ่าผาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กชายทศพร ทวีนุช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงนิชา เรืองบูชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๐
เด็กหญิงพิชญสิรินทร์ พุ่มมาลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงมัณฑิรา ศรีนกทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายศรณ์ สายทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายอนุชา เพชรดอนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายอิทธิพล สมบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กชายเดชาวัฒน์ ล่าทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

เจียมพรเศรษฐ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงพรนภา ชูรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงอิลวดี ห้วยกรดวัฒนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุณลุน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงกุลธิดา เศรษฐาไชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงจารุพิชญา ปรีดาวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ เผ่าพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี ลิมปชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงนุชนาช แก้วประไพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายณัฐพร พลายบุญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โยยิงยิง

่ ่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เพ็งนาเรนทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โพธิเผือก

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงภรัชฎากร พรหมประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงลลิตา ใจมัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ จิวสกุล

๋

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงอารียา ชัยพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายอำมรินทร์ สร้อยมณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายเนตินัย ภู่ยิงยงค์

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภู่เสือ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กชายนภัสกร ง้วนอินทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงรัตกาล ไทรทองมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภพสมัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กชายณภัทร วงศ์เนตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงรุ้งตะวัน อยู่สงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์คน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายฉัตรชัย ทองเชือ

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงชนัษฎา แปนไทย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายชนินทร์ สุขนาบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายณัฐดนัย ศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมขอนยาง
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงธนัฐดา ต๋าติดแสง

๊

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงธัญวลัย ฤทธิเดช
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กชายนพรัตน์ มีเถือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงนฤมล ช้างทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงพิชชาภา ลี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายรัตนะชัย อินยาพงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงวีรปรียา อุทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายสันติเนต นิราศโศก
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงสิริกานต์ บัวปน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงสิรีธร ชูก้าน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงสุริยกมล ส่งเจริญทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงอนัญญา คำล้าน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา มุ่งช่วยกลาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายกฤษณะ โชติแสงศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ เรืองแจ้ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หลายรุ่งเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายธนกฤต เปยมคะทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายนนทกานต์ วิสิทธิศาสตร์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๖
เด็กหญิงนภัทสวรรณ นาพูลผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กชายนภัสกร แก่นยางหวาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงนันทิยา ไกรจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงนาตญา ชันอินทร์งาม

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายประวิทย์ ซิมสมบูรณ์

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายมนสิทธิ

์

มณีพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงมัณฑนา โคตมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ ไกรยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายสุรวินท์ สมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงกานต์รวี กลินชืน

่ ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กชายฐาปกรณ์ เมรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงพรชนก มีพวกมาก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายพิเชฐ สุขนาบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายภูรินธ์ มากสุดปาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายเกรียงไกร สินโพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายโชคดี จันทร์ท่ามอญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายพีรภัทร อำภาภรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กชายรัตนากร อุ้ยฟก
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขาบูรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายภาสกร เร่งดารา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายสรยุทธ โตปาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงพิชญณัฐ พานอังกาบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายอรรถพร เทพอำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา คูณกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงชนัญชิดา สว่างใจธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กชายธนวัตร รัตนพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทรงชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงบุษกร สาลีเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงพลอย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงพีชญา เพียรทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงภัทรธิดา คงคาศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงวรัญญา เขียวคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ติโลกวิชัย
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายเทวา
บุญญะระตานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายกิตติโชติ สุขาบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กชายทินกร ทวีคูณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายนรภัทร มาเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงพนิดา พ่วงพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายพิชชานนท์ เหมือนปว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงยุวธิดา สุ่ยขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงวรรณพร จุมที
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายศิริวัฒน์ กุลภักดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ นงคราญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กชายอิทธิ เนียมประดิษฐ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงสุณัฏฐา กิจหวัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา ขำฟก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงอรทัย น้อยต้นวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายเอกรินทร์ สำรองทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมสวัสดิ

่ ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิพนานนท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงนลลิณี ปุริกรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงพรรณทิภา สีแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิยมพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงรสนันท์ อินมีถิน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายสรวิศ สาลีเวียง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงสุภัสสร บุญชารี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงหริกานต์ คงหญ้าคา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงอาทิตตยา อยู่หลัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายชูติทัตต์ แซ่บุ้น
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายญาโณทัย ชาดวง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พรชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายธนบดี ประสงค์ดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กชายธนภัทร์ พันธ์เจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงนวรัตน์ พูลเพิม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี บัวอำไพ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงกชกร สงสุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กชายกรณ์ดนัย นวลงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงกัญญวรา อยู่ในวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายตรีสุนทร ชุมคง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กชายถิรวัฒน์ เสียงเสนาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงนริศรา เกตุอาภรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงปณณพร ศรีเกิดครืน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กชายปณณวิชญ์ ลิมฐิติศักดิ

้ ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายภัสกร คำมาโฮม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กชายภุชชิษรนันท์ กลินถือศิล

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงมาริษา คำทัศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายยสินทร บุญวาที
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงวัชรี ศรีเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายศุภกรณ์ โพธิอุบล

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงสปณณา ขาวพลับ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กชายสิปปวิชญ์ ชูขำ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุญโพธิทอง

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กชายกรกฎ ตังธราธร

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายกฤตเมธ มังทิม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กชายจิรัฏฐพัชร์ พร้อมมูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายชัยยันต์ เพียมณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เสือยง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงชาลินี ทองอำไพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายซูเลียน สุวรรณรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงฐิติชญาน์ ทรัพย์พร้อม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายณชวนนท์ แก้วประจำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงณภัทร ลิมปนวิสุทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา โนนน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายธรรมสรณ์ บัญญัติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงนพวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงนฤมณ จงดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงปณัชชภัค รอดมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ศานติบูรณกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ขุนยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงพุธทิตา นีละศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กชายภัควัต วงศ์อนันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สมสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงวรางคณา พุ่มดียิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กชายวริทนันท์ ชูชาวนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงวิภาวี ชัยชิตนฤมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ รุ่งแจ้ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีคช
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงสมปราถนา เนตรประไพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงสายธาร สุวรรณโณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงสิรีธร จ้อยพึงพร

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงอภิสรา จินดาวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กชายอภิเดช ยลประสาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กชายเจนณรงค์ นิลชู
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กชายกรวุฒิ สาดคล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงกฤติยา จำแปง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายกฤษณะ มาโยธา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายกล้าณรงค์ ศิริวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงกาญจนาภร อุตส่าห์ดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายกิติพัฒน์ รัดคุ่ยชัยนันต์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายคุณากร ฉุยเนย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงจันทิมา มาดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายจิรยุทธ์ มณีอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายฉัตรรัตน์ ฉัตรมหาวีรภัทร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงชฎาทิพย์ จำป
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายชิตพล ทองบุญเพียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กชายณฐพนธ์ ขุนยืน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตะโกแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงทคนันทินี สงสุวรรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กชายธนดล นุ่มวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิศรีสูง

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ สากระสันต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กชายธรรพ์ณธร ตังตระกูล

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กชายธรรมนูญ มาสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงธารารัตน์ กลินจันทร์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายธีรภัทร จีนร่วมเวียง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายนันท์นภัส สิทธินุสรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กชายนิติพงศ์ พุฒิพีรสันต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กชายปติพงษ์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายพงศธร คำสีสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กชายพงษ์พัฒ ทยาพัชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายพงษ์รพี แย้มยินดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงพรธิตา รอนศึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ รัตนพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ สระทองแยง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ น้อยพิทักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กชายพีระภัทร เอมสมุทร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ บุญวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายภานุสรณ์ ระเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงภูวพร เขียวสองห้อง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายยูโร แก้วมาก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายวัชรชัย สุขกุมพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายวันชัย แทนมูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงวิญาดา ใจอารีย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ เลียงรักษา

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จิตประทึก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา พลผา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา สามัญแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายสุธิชัย อินณรงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัชวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กชายอชิตะ ศรีสมบุญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายอภิราม ตาลพรศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงอรปรียา ศรีเกิดครืน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายอริยทรัพย์ ทรัพย์เงินทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงอารญา เครือสาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ มีประมูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงเกศกนก ดาวเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงเมธีรา วรรณฤมล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนาคเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉัตรหิรัญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงแพรวา ผลาผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายไพสิฐ คำสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงขวัญตา ตะโกพ่วง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายจักรพันธ์ กลินถือศีล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงจิดาพัสฎ์ ดรัสธรรมพงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายจิรชัย โยธินไทย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายจิรพัฒน์ ประดิษฐ์ศร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงฉัตรดารา สมัครกิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายชลภัทร
ฉัตรสมบูรณ์แบบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ทุยเวียง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงดาหลา คำนวนสิงห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงธัญญาพร ขุนบุญช่วย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายธีร์กวิน บุญมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายนภัสดล สุขเสวตร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายนันทภพ นิยมญาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงปณิตา ยืนยง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงปราง เบญจรงค์กช
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายปรเมศร์ งามละม้าย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายปณณทัต สายพงษ์พรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงปยวรรณ นนยะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงพรธีรา เชิญธรรมพร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงพรไพลิน เชิญธรรมพร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงพสิกา นาวารัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงพัชรพร นาตรีชน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงพัสปณฑ์ พลชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายภาสวี ศรีทองอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงรัตนาวลี มาตุการุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วทะเล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงวิรากร เมืองแสน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี จินตนาวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายสิริวัฒ ขำสุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงสโรชา ง้วนอินทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงอรญา ฉิมวัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงอรปรีญา แปนประหยัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงเกศวดี เจริญพงศ์ทวีสิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายเทวราช ไพรสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กชายเวชพิสิฐ ปกษีเลิศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงกุญช์ภัสส์ อัศววรารัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กชายจักกริน จันทร์ดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงจิรายุณัฐ จอมวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ รูปสูง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายชัยพร บวดไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายทราทิตย์ แซ่ลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงทิชานันท์ ทองทรัพย์มัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กชายธนุเดช อ่อนไทย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงธัญชนก เชือทอง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร์ มาตุการุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงนวิยา หอมระหัด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กชายบุญชนะ มาเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงบุญสิตา แสนวิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงปณณรัตน์ พรรณพิริยะชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ ประสิทธิแพทย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายพงศกร สินหอยราก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เสนาะพิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายภูริทัต เศรษฐีร้อยล้าน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายภูวดล แฟสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงวิมลพรรณ นราแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กชายวีรชัย สายรวมญาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายศรัณย์ จันดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กชายศุภรัตน์ อุบลชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กชายอลงกรณ์ มีพะเนียด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กชายกฤษณะ ฮวดปากนำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคนัทธี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชุ่มปลัง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงจิดาภา ใคร่ภูเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศัตรูพินาศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงชนิดา สืบสุนทร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สืบวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงทิพย์วศา อึงจรรยากุล

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิสมบูรณ์

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กชายนพพร เทียมเวหา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กชายประภวิษณุ์ อบรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์สรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงวันทนา สวัสดิพุก

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงวันวิภา กมลมิตรตระกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ นาคใหม่
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงศศิวิมล สุขเสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงอภิญญา บุญเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงอสมา ชนกประทานพร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กชายอัษฎาวุธ เขาแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงอุรชา จุติตรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงวธัญญา ทองบ่อ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญบางเก็ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงบุณรดา ทองจัดทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงรัตนมน รอนศึก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงวริษา เต็งเทียง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงอนิสา บุญน้อม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงอลิชา จูมาศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ สังข์กลินหอม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กชายทรงพล สาลีเวียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงธราณิช พ่วงเชือแก้ว

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงนฤมล แสงเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงนันทกาญ เนียมสว่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงอภิชญา เทียนบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณเทศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงนฤมล บุษนำเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงบุญยอร มังคุด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงพุทธิมณ จงพร้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา สายสอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมหวล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงอุรินดา เกษมสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงเกสินี บดีรัฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายปกรณ์ นิมนวล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กชายปยะวัฒน์ อัครกุลไชย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กชายภูมินทร์ รอดปรีชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงอรปรีญา อาวะแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงกฤตยา สมพอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายกฤษดา จันทร์ช้าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงกุมุทินี คิดหา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงอริญชยา อินเสือสี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กชายโจวี

่

ลุค
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ กะลำพัก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายคุณากานต์ ดวงผาสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กชายจิรายุ พรหมมิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายชานนท์ อินขำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายชินนะ สมบูรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงนวรัตน์ จิณะรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กชายพงศกร เหลืองดำรงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายภัทรพงษ์ อินกรัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงภัทรภร นาคเนียม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายภิสุทธิ

์

พ่วงจีน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายวรวิทย์ กันภัยโสภณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายศิวะ ทองประชา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงสิรินท์ดา มีชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายสิริวิวัฒน์ ตัณฑ์ไพบูลย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายสุวิทย์ บุญคง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายอนันท์ชัย ปกเขตานัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายอนุชา พลับเจ็ดริว

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กชายอนุวัฒน์ หลิมสัมพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ ไทยปรีชา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงอาภาศิริ จำเนียร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กชายเจษฎา ปราบใหญ่
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานสุนทร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงเพาวิธู หงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คงกิม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายเหมราช จงศิริโรจน์กุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ พรานย้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ ชูวงษ์วาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กชายนัฐกานต์ นาคทัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงปญญาภรณ์ พำรุ่ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงปยาพร พิมพ์สุวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงพรพรรณ สุจจริตจูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงภัทชนก หนูชนะจิตร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายภูริภัทร์ คำครู
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กชายมณฑา ทองบุญส่ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงละอองนำ พุ่มปรีชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงศศิชา อภิชาติโภคากุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงศศิธร แก้วคงคา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์เศวต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชูวงษ์วาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ เยียมเจริญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กชายสุวพิชญ์ สุขโพธิเพชร์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายอติเมธา แจ่มเล็ก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายเฉลิมเกียรติ กลินพยอม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายไพศาล หงษ์โต
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายนพรุจ อาจมังกร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กชายปรัชญา ใช่ชำชอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายพัชรพล โพธิเผือนน้อย

์ ่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงทิพกฤตา อบเชย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ อุนธุโร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายนิวัฒน์ พรหมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายภัคพล อภิชาติโภคากุล
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายอนันต์ แสงลำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๓

นางสาวภาธินี เทนุรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๔

นางสาวสุธิณี ชัยขันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายกิตติพงษ์ พงษ์รอด
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขแสงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงชลนิภา ขับเสนาะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายธนากร หนูเทียง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงอริสา สงแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๐
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ประพารัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ไทรแก้วดวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายชัชชัย ใบเด
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ นุ่มนวล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงนุชนันท์ เหล่าเหล็ก
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงภัสสราณัฐ ปุเรนโสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงรมิตา พงศ์พันธุ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงวรรณธิตา อาจวัฒน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงศิรินภา งามบุ่งคล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๙

นายสมพร อุดมเดโชชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ จ่ายเพ็ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงสุธิดา เจียงคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงสโรชา แก่นท่าตาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ภู่รัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายเดชา จุลผักแว่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ อุบล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงประภัสสร ธัญญเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายวิษนุ บุบไชยา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายสาคเรศ ยิงรัตน์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายอนันชัย ตะเพียนทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กชายอุเทน ต่อโรจน์สกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๑

นายภานุพงศ์ เลิศจิตตานุภาพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๒

นางสาวมณีรัตน์ สุพรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๓

นายรณชัย เรืองแสงแหวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๔

นายศตวรรษ บุญตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๕

นางสาวธนาภรณ์ ชูสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๖

นายสรวิชญ์ ธนทรัพย์โยธิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๗

นายอนุวัฒน์ นุชสายทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๘

นางสาวอมรรัตน์ พันธุรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายกฤษกร รัตนสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงชนิตาภัค รัตนผล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงชลธิชา สาลีจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ขอเจริญสุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายนนทพัทธ์ บำรุงเขต
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงภัทรมน เขียวพระอินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงวราพรรณ ศิลปเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายอรรถพล ฮวดหนองโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายอัษฎาภรณ์ ตะโกเนียม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงกรกฎ ยังบ้านห้วย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงกวิสรา สารพล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กชายจักรี วรรณเลิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงจิราพร แปนคุ้มญาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายชนกกานต์ ลำเลิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงชาลิณี แก้วผล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กชายธัญชนก วรพิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงปนัดดา นาพูนผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายพีรณัฐ นาคสวาสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เทศสวัสดิวงศ์

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กชายพูลศักดิ

์

บุญเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายภูสิทธ์ กองสีมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ สมกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กชายรพีภัทร ด้ายมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายวทัญู บู่สามสาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงวรดา สุขตะโก
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายวีระพล ทองนิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงสุนันท์ บุญเพ็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงสุวรรณี ฉิมพาลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงอธิชา จีนกระจัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงอาณัฐชา อินทปทม์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่หว่อง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กชายฐิติพงศ์ พันเทศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กชายณัฐพล บำรุงเขต
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายทรงพล ทรงยศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายธาดา ภาระไพร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายนัฐวุฒิ นาวารัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงพรพันธ์ จันทอน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายสงกรานต์ สร้อยทรัพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงสามินี อินโน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายอภินันท์ ภูคำแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายเกียรติภูมิ เยือกเย็น
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายวิทวัส คำเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา จิราภิภัทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายมาโนช ปรีประดิษฐ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายวันชนะ ม่วงมังมี

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กชายวายุ ทองสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงเบญจมาศ แซ่หว่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายโชคชัย แว่นแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายชาญชัย แว่นแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายฐิติวุฒิ แสงจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายสถาพร พรมสุคนธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายอนุพงษ์ เผือกบุญหยง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายภูรินทร์ ศรีหิรัญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วัดเสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงสุคำ ไทยใหญ่
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วัดเสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายกรวิชญ์ จิตประทึก
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงกาญจนา พุกพบสุข
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์สุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายนพดล จู
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงนราพร ศรีคำดอกแค
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายนันทพงษ์ กอวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กชายนิพัทภูมิ คำเผือน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายปฏิภาณ กอวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายประชา ทับทิมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๓
เด็กหญิงประภาพรรณ

สีโสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงพรนรินทร์ นราสดใส
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงพัชรี ดอกนาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายพีรพล ชิวปรีชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กชายพีรวัส ไกรตรวจพล
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงพุทธรักษา สีบาดาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงภริดา แสงกะจาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เสนแสนยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายยศกร นรม่วง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีประดิษฐ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายวิษณุ ทองบ้านกวย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายศกุนต์ ฟุงขจร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงศนิปรียา หารวิชา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายศรพรหม จงไพบูลย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงศลิษา กลินพยอม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงสุชานาถ ศิริไพบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ มณีนิล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ ดวงผาสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงกมลชนก ฉัตรแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงกันติยา ขวัญสด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายกีรติภพ ศรีคำดอกแค
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายจตุพล ทรัพย์ประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กชายจิตติ รสโสดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กชายจุติพล พ่วงเพ็ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงฑิคัมพร เทพจัง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริไพบูลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายทวีชัย วะนำค้าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงพรปริยนิตย์ จีนครัว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายวันชัย พิมพ์สุวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กชายศิวกร ดุสดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงสโรชา คุ้มวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายอนันต์ ตนสาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงอัญชลี อินทร์เกตุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กชายจิราวัฒน์ ดลสถิตย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายธนพรรษ จิตติสรสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กชายพฤฒิพงศ์ จำปาศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงภิริษา ขำคง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายวีรวัฒน์ ปนสุรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายสรยุทธ สามเพชรเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนวศินมงคล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กชายอภินันทวัฒน์ เย็นกาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายนนทภัทร โม่มาลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงธนิษา จิตรักมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงปยารัตน์ โฉมศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงพรรณปพร เอียมทศ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงนพรัตน์ แพงเวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงปาลตา แย้มวาที
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงอธิชา มินาบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายกฤษฎา ตะโส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ พรมสูงวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร แปนคุ้มญาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายวายุ นวมดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงนภัทร กิจสงวน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุวรรณเกิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายระวิกร ศรีอนันต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงวรรณิกา พุ่มกำพล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงสวรรยา พันสุรินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพ็งจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงกรกนก พงกระจาย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายกฤตกานต์
รุ่งโรจน์เบญจพล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร เนียมประดิษฐ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงกัลยาณี สุขดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กชายกิตติธัช ชูชะเอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายคณาธิป สังข์สวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายจตุรพักตร์ จงรักษ์ถาวร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงจันทิมา อินทสร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กชายจิรเดช เทศแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงชญานุตม์ คชการ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงชนาภัทร สุขวิบูลย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงชลธิชา แปรพิมพา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงชลลดา จันทร์ดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กชายฐานันตร์ ไฉยา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กชายฐิติกร รุ่งสว่าง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงณัชธิดา อินธิราช
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กชายณัฎฐ์ชาฏา อินทร์ใหญ่
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กชายณัฏฐา รอดจากภัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา ยศจุฑาธิบดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ปยะราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายณัฐดนย์ เรืองพลับพลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายณัฐดนัย เห่งนาเลน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ หมืนสายญาติ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ประดุจแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กชายทัพพ์เทพ ทองยอดพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายธนกฤต ธาราแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ รอดท่าไม้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ บรรพต
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงนภาพร ผิวผ่อง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงนริศรา บรรเทาวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงบุณฑริกา เสนาะคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กชายปฐวี กาญจนะสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายปณณวัฒน์ อ่อนละเอียด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายปุญณัฏฐ์ แสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายพงศกร มากมีทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กชายพงศ์สรัญ ขำญาติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงพัชราภา ศรีสุนทร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กชายพันธกานต์ พันธุ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กชายพัศวีร์กฤต ศรีพุ่มไข่
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เงินมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงภารดี ศิริพิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงมนัสพร กิจสมัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายยุทธนา บริสุทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายรัทวัฒน์ รอดกำพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงลลิตภัทร ปานนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ซุ่มทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงวรรณรดา ฮังโยธา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงวรัทยา โชติแสงศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายวราวุฒิ แก้วบูชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงวิณารัตน์
อยู่สำราญชัยสกุล ๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กชายวีรภัทร ฉำชืนวงศ์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายวุฒิชัย รอดแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายศรัญพงษ์ แก้วพูลผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงศรินยา วงศ์ศรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายศิวัฒน์ มูลทองน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงสมิตานัน เริงขำกลัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กชายสรธร สังข์จันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายสาธิต สายทองติง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงสิริญาดา โชติแสงศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงอมลณัฐ จำเริญพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายอารยณัชช์ อินทร์รักษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กชายอโณทัย เนตรประจักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายเฉลิมพล สวัสดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงเปมิกา อ้นวงศา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ผลตระกูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายโชคนำชัย ศิลาอภิรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงกาญจนา สมตน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายธนากร นาคสู่สุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงธัญญาณัฏฐ์ พูลศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๐ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงพรรษมล ธรรมวัตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงพัณณิตา สุดสายใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายพิสิษฐ ขำงิว

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ พัชรอาภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงวาสิตา สุขเข
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงศศินา จันทร์ละมูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงอรุณกมล โพธิเตีย

์ ้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงวรันธร รุ่งนาไร่
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงณชารีญา ราวเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงสิดาพร แก้วพวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงธัญญดา ประดุจแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงสวรรยา คชการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กชายพันธกานต์ เหล่ารอด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงสุวรา ศุภสิริวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงลลิตา วงษ์ศิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วมณี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กชายสถาพร ศรีเล็ก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายเกือพสิษฐ์

้

สายสุดสวาท
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงปรายขวัญ คงเดช
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงณัฐกุล ชาวไร่เหนือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงพัชรพร อนันเต่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๑
เด็กหญิงบุษบาพรรณ นาคกร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กชายศรายุทธ ต๊ะหล้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กชายไชยวัฒน์ รงค์จันทมานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา บุญเปรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงฐิชาพร หงษาวดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงรัตนาวลี อินทร์คุ้มวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แร่อำนวยพร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายพฤกษา สุขประดับ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายชัยณรงค์ วิชุมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงภาวิณี มีสี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงดวงนรี รังศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายนริญญา จันทรา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ขานวน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงพรรณพสา บุญอภัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๑ / ๓๔๙

้
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นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงกิตติยา แซ่ไหล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โพธิล่าม

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายศุภกิจ พิมพิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายศรวุฒิ เจริญผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายปฐมพร ซือใจเย็น

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงจันทร์ติยา แก้วนาวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กชายจิรายุทธ ถีระแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใหญ่สีมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กชายธนกรณ์ จันทร์อำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงธนิตา ศูนย์สินภัย

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงธรรมาพร พูลสุขโข
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ภู่นาค
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงภัททิยา ศรนุวัตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงภาวิณี จันทรกรุง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายภูมินันท์ ภู่ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กชายรวีวัฒน์ มาทับ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กชายรัฐภาคย์ เจริญสุข
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงหมวย ลุงติ

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงออมรัก นาคจีนวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรนุวัตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กชายจักรี แพทย์ประสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงญาณี ถีระแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงดาวเรือง พูลแสวง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงนริศรา หาญสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงปานวาด สืบสุนทร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายพงศกร หมืนสายญาติ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายภรัณยู สัมตาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงสศิกานต์ พุ่มพยอม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา สีเขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงขวัญนภา รุ่งเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมืนสายญาติ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายธนภัทร โพธิทอง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงปุยฝาย จันทร์ทับทิม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายยศพันธ์ ศรนุวัตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายอดิชาติ หวนสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุ่มเรืองศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ ห่วงนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงจารุนันท์ เจริญธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงจิดาภา ขุนปกษี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงจิรจันทร์ ศิริสงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายจุลศักดิ

์

บุญแสง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงธนิศา เนียมประดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร เสนาคุณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงพรนัชชา สังข์เสวก
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผดุงเฌอ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายกีรติ พาโคกทม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงชลธิชา สังวาลวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายณัฐดนัย ภิรมย์นา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ อยู่ญาติมาก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายธวัชชัย นิยะมะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บูชาทิม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงปริมิทัศน์ รุ่งโรจน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงรินรดา แก้วสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ ทองเปยม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ วัชนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงอมิตตา สุขเข
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงอริศา ภู่อร่าม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงอัญญตา เอียมศรีเพชร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงแอน นายทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กชายจิรภัทร อยู่สำราญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงวีรยา หวานฉำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กชายอานนท์ สมการณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงอาริยา เสียงเสนาะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กรีเดชา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายนนทวัฒน์ คำมหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายปริวัตร เทียมทับ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายคุณากร ทับทิมเพชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีบุญราษฎร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงกนกกาญจน์ อุ่นศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงกรกัลยา ยอดดำเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายกฤตกานต์ ไทยอู่
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายจารุกร เชียงนิยม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงฐิตาภา มะลิทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายฐิตินนท์ จำปทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายถิรวุฒิ มาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายธนพัฒน์ ค่ายเพชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายธนภัทร อยู่ศรีสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มะโนรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงปณัชพัชร์ บุตรศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงปภัสสร ปลาอ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กชายปรเมศ สวนเวียง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงปวริศา คลำวิลัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงปาณิศา ปานคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงปาณิสาภัสร์ แก้วละมัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงพัชรพร กระถินทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงพีรญา ศรีดีเอียม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายพีระพล เหล็งยินดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายพุฒิพันธ์ คำพึงพร

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงมณฑกานต์ สงสุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายมู จะแล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงวรัญญา ศรีดีเอียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กชายอนุชิต แก้วบุตรดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายอภิรัฐ บุญประคอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงอรณี จันทร์มีทรัพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมอประคอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายเอกมล อยู่ศรีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงนันทนา กระดานทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงภวิตรา ปานคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายวราพงศ์ พ่วงพงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงแพรวัลย์ หวานเสนาะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา นิพรรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ อ่วมพยัค
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ประโคทัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำตะพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๔ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายพงศกร สุนทรวิสุทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายภณพล เรืองพลับพลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายภัทรพล จุณโรจน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงสริตาภร แจ่มนิยม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กชายอธิภัทร คงประจักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายอนัน แดงจักร์ศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงอาพรทิพ คงเวียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงกนกพร หุ่นสำราญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กชายกฤชณัช นิลนำเพชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายกฤตณัฏฐ์ กลันสนิท

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายกุลพัทธ์ ทองประมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กชายก้องกิดากร ขันพิมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายชยากร ทัศนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงฐิติพร คงสวรรค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายทรงวุฒิ ธรรเทียงธรรม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เอียมคง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายธนกร บุญแปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายธนศวรรย์ ขุนสุนทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงนฤชา สำราญจิต
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๙
เด็กหญิงบรรเจิดลักษณ์

ชาญกระบี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงพรนภา นพบุรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงพัตรพิมล คงยนต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

คณานับ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงศศิวิมล น้อยหา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายสุภทัต คงเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงอารียา แสงเพลิง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชูราศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงขจีรัตน์ วรรณสุทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายณัฐพนธ์ บุศบรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทร์สว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายเอกภพ จันทร์หอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๒

นายกฤษณะชัย พันธุ์สุแด้
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๓

นางสาวกิงกาญจน์

่

สุขภิรมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๔

นายคุณาวุฒิ มะเฮง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๕

นางสาวจิดาภา งามจำรัส
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๖

นายจิตติพงศ์ ขันธะบูรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๗

นายฉัตรชัย ทับทิมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๘

นายชลิต ไทรทองมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๙

นายชัยพร เกิดโพชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๐

นายชูเกียรติ เอียมมัจฉะ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๑

นายตาไนอู่ -
๓๐/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๒

นายต่อศักดิ

์

ชืนจิตชม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๓

นายทัศน์พล จิตรชอุ่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๔

นายธัชชัย บัวสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๕

นายนนทชัย ศรีสุรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๖

นายพงศธร ยามสงคราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๗

นายพงษ์สุข ปานทับทิม
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๘

นางสาวพรยมล ขอสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๙

นายภาณุพงศ์ คำมาจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๐

นายวรพล สุวรรณประทีป
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๑

นายสมชาย -
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๒

นายสมภพ สุขสมบัติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๓

นายอนุสรณ์ จันทร์ทับทิม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๔

นายอนุเทพ ทิพย์ธน
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๕

นายอัตถานันต์ สันติไพบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๖

นางสาวอ้อย สาวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๗

นายเกียรติศักด์ เบียมุกดา

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๘

นางสาวกัญญารัตน์ คิมนารักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๙

นางสาวกำไลพลอย ศรีพุ่มไข่
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๐

นางสาวขวัญฤทัย รืนเริงนุช

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๑

นายตาล พันทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๒

นางสาวภัคจีรา นราทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๓

นางสาวสุพัตรา ทุสาวุธ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๔

นางสาวสุภัค อินปาน
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๕

นางสาวบุญยวีร์ เกตุแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๓๗

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๖

นางสาวปภาณัช เทียงตรง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๗

นางสาวปานวาด ทองสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๘

นายแสง วงนวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงกชกร สำรวญหันต์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายสถิตย์พงษ์ ลักษณะวิลัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงอรชพร เงินนิม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วกัญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายฐิติกร เห่งนาเลน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงนิรัชพร ชะนะบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงนีลุบล สุขเข
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กชายภคสรัญ ปานเด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ต่วนศรีแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงรัตน์ธิดา เพ็งเพ่งพิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงกัลยาณี ลูกคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายธีรวุฒิ คำหอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงยุภาพร จันทวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงรัชนีกร ศรีบรรพต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายราชวิทย์ สุขสำราญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ก้อนง่อน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายไกรวิทย์ ปนเวหา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๖

นายธนรัตน์ ศรีไทรจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายนฤเบศร์ ศรีทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงสรัลชนา ดวงแสงศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายสุพจน์ เกตุแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายอนุพนธ์ สำรวญหันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กชายพูลพิพัฒน์ จิตรชอุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายสาธิต พุ่มเพชร
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงชบาแก้ว รอดประดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กชายชลันธร เซียงผุง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ ประสมศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงพรลภัส ฉำชืนวงศ์

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายพสภัค อยู่โพชนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงมุฑิตา ศรีมิตรรุ่งโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงสุธิดา นาคนวลนิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายอภินันท์ สร้อยศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายชัยนริศ รุ่งเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงนัฐภรณ์ รอดประดิษฐ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายภัทรพงศ์ สอนพรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กชายนนธวัช พินิจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กชายนพศรัณย์ ปอมสุริวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กชายนภัสกร รอดเหม้น
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กชายปราณนต์ โชติสิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายภัคพล ซือขิง

่ ่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงกรวินท์ ดวงกรมนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงกัลยา อชิโนบุญวัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายจักพันธ์ ยุบล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงชลดา คำเสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงชัชวีร์ อุทจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ ทับเพรียง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายสุภาพ พรมเสนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายสุเมธ ปนนอ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงอภิสรา พุทธโธ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายอัครินทร์ วันสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ โตแทนสมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายนพดล พูนผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงบัวชมพู แพทยานนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงปุณณภา บวรศิริกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายพรบดินทร์ จินตนาสมบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายรัชชานนท์
ศรีพรหมประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงวรพร ลิมวัฒนะ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กชายวิศิษฐ์ สีชมนิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายอครรพล กิจเดช
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงอิศราภรณ์ โยแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๙

นายกฤษฎากร วีรสิทธิโชต
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๐

นายธเณศร์ บูรณะวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๑

นางสาวปยะดา แสนสวาท
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๒

นางสาวพัชราภา อยู่เมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๓

นายภีรณัฐ มาเนียม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๔

นายวีรศักดิ

์

บุญโพธิทอง

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๕

นายสิทธิชัย โทแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๖

นายดิษฐกร นาควงศ์วาลย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๗

นายวีระยุทธ มะยมทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๘

นางสาวศจี ชินอักษร
๐๘/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๙

นายนัทวัฒน์ เหล่าเปยม
๑๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๐

ว่าทีร้อยตรีรังษี

่

วิบูลย์อรรถกร
๒๐/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กชายชานนท์ นาราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กชายชานันท์ นาราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กชายชินวัฒน์ เนือทอง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กชายณัฐพล เกตุแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงประภัสร พูลสุขโข
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สัตตนันท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงวิภาไร กาญจนพัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงสุภาวิณีย์ ปานโต
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายอนิรุธ ไถ้บ้านกวย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายอรรณพ บุราคร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายอัคครเดช อบเชย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กชายเจษฎา วิมลพิศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงเพ็ญศิริ อุบลรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ สีทองคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงกัลยกร วัฒนวิการ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายธนาธร กันตีมูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ รอนศึก
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กชายภรณ์นุวัฒน์ อัจกลับแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายสรวิช จอมโคกกรวด
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญยศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงสุนันทา แสงจรัส
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงอรัชพร ชุมทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงอาภาสิรี แก้วกิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงอ็อฟ เมฆบริสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงคฑารัตน์ เรืองดิษฐ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงปยะพร ก้านแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กชายสาคร น้อยพิทักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงสุชามาศ กัณต์ฉลาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี เรือนเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงสุวรัตน์ แก้วพวง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๑

นางสาวอุสุมา แก้วจุฑา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๒

นางสาวกิตติยา คำสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๓

นายพงอานันท์ ชุมคง
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงกมลพันธ์ เอียมลอยพันธ์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายกีรติ สุทธิวิริยะกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายครรชิต ด่านซ้าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์กระจ่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายจารุต เจริญคง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กชายจิณณวัตร สุขตะโก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายจิรภัทร พันธุ์บัว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงจิรัชญา สุขาบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงจิราภา ปนแจ้งอรุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงฉัตรทริกา นุ้ยเปรม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงชลธิดา อรุณเทียนทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายชินวัตร ม่วงมังมี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงช่อทิพย์ เพชรวงษ์วาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงญดาณัฐ เอียมเอก

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ กัณหา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เซียงหวอง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงตฤษณา กุลภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายทรงเกียรติ ศรีสำราญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายธนบดี ดวงแสงศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กชายธนภณ ขวัญยืน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายธนัชกฤศ ดีนิยม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กชายธวัชชัย เหล่าสิม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายนนทนัฐ ขัดธรรมศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ทองดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงนิด หวานเข็ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงประภัสสร โสวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายปรัตถกร แสงอรุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กชายปยะพงษ์ คงรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงปานแก้ว พิมพ์สุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายพชร คณาลัยวุฒิพงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายพชรพล ชูวงศ์วาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กชายพีรภัทร์ มูลประสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กชายภคพล สมคะเน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงภัทรวดี ลอยฟู
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กชายภาณุเดช ทรัพย์เจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กชายภานุรัตน ปนตบแต่ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กชายภูริวัจน์ ศิระเจริญวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงยศพร เฮียงหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๒

นายยอด อ่อนเค็ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงรพี ปนตบแต่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายรัชตะ อารมณ์สุขโข
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงรัชนี ปนตบแต่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงวริญญา ขำต้นวงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายวัชรพงษ์ กลินพยอม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายวิทวัส นุ้ยเปรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กชายวิศิษฏ์ เซียงจ๊ง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กชายสมภพ ทาเวียง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

ปลืมจิต

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงสุรกัญญา งามโพธิศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กชายหิรัญ ทินสมัครพันธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายอดิศร รุ่งนาไร่
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กชายอนุพนธ์ แตงแดง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงอารียา ศรีเฟอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายเจษฎา เย็นใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงเพิมสิริ

่

ศุภผล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงกฤตยา จุณโรจน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๐

นายกัญติทัต ชืนทวี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๑

นางสาวกัลยาพร นาคะเกตุ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๒

นายจิราวัฒน์ ชูตระกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๓

นางสาวจิพฟ

๊

พ่วงทองคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๔

นางสาวฐิติรัตน์ โตชมบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๕

นางสาวณัฐกาญจน์ ตระกูลศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๖

นางสาวณิติกาญจณ์ มิงโพธิเตีย

่ ์ ้

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๗

นายทองพริว

้

สุ่นอุดม
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงนฤดี บุญโพธิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๙

นายนิธิวัฒน์ บุญเพิมธนา

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๐

นางสาวนุชนาฏ จันทะบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๑

นางสาวปนัดดา กองวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๒
เด็กชายปรานต์ณภัทร

บุญชูรอด
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๓

นางสาวปรียา ฤกษ์สะอาด
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๔

นางสาวพนิดา ปองพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กชายพิษณุ สาธุการ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๖

นางสาวภัทรนันท์ เกิดต่อพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๗

นายลัทธพล ศรนุวัตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๘

นายวรายุทธ จันทร์มีชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๙

นายศรัณย์ นวสิทธ์ไพศาล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงศิรดา สุขตะโก
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายสหรัฐ กลินอุบล

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๒

นายสัมฤทธิ

์

ฟกสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๓

นายสิฎฐวุฒิ กองสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๔

นางสาวสิริวรรณ คำรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๕

นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๖

นายอภิรักษ์ โพธิทองคำ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงอรวรรณ น้อยโต
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายอานันท์ นันตาเขียน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายเบญจพล เยือใยย่อง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กชายอานัส สมศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กชายไตรภูมิ แซ่เฮ้ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงพัชราภา ศรีสุนนท์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงพิชชาภา สวนดอกไม้
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กชายศิริมงคล ทุงจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงสุชญา เอกปชชา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงสุนิสา มูลทองเล็ก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ยางสูง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงขวัญใจ ทองดอนโต
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงจันธิริดาภา จูมัจฉะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงจินตนา แจ่มนิยม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กชายณธภัส สังข์สมุทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงดิษญา ภิรมย์โต
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงนงนภัส เกิดศรีชัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายปญจพล กะเต็นผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงพนิกา แย้มยินดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงภาสินี พันพุก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ปนรุม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา เปยมอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงสุลักขณา เหมหงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๒ / ๓๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงเฉลิมศรี พุกซือตรง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงจิตสุภา ทองยินดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายชาติชาย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายธนากร สามทองกลำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ โคตรสุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงปฐมพร แสงไกร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ดอนสุวรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายภูฉาย ทิพย์เจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กชายวันชัย โกแสนตอ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายวายุ หนูทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงสายปาน มูลเกษม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงสาวิตรี ถินวงษ์โพธิ

่ ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กชายสุกัลย์ นาดอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กชายอมรเทพ สุวรรณเทศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงเปจิตา ขำยินดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงแตงกวา
ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กชายธนชาติ ขำยินดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กชายนนทวัฒน์ เมืองช้าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กชายพงศธร วุฒิรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กชายพรรษา สุขวิชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายพรศักดิ

์

ศรีทองทิม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กชายภัทรนรินทร์ หงษ์ตัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กชายภูวดล มูลประหัส
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังเสวก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงเนตรดาว แช่มละออ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงเฟองฟา นงค์นุช
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กชายวีรภัทร ชูราศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กชายพรรษวัฎ อังกุลดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์บุญตรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กชายรพีพัฒน์ กุลวรศักดิศิริ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ อิวอำพันธ์

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กชายนิธิกร สวยสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ทองบางหลวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงสิรินลยา ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แลศิลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงสุทธญาณ์ ธำรงพาณิชยกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายกฤษติชัย สุขใส
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงกุลกนก แก้วสิงห์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กชายธนพล ศรีถาวร
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๐

นายนนธวัช กำมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กชายนิธิ โพธิศรี

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๒

นางสาวรัตนภรณ์ บางคำหลวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๓

นางสาววิภาสิริ ห้อยอร่าม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๔

นายสรัล วัดปลัง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๕

นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวัน ๔/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงกัลยา แสงสว่าง
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พ่วงฟก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตน์นุ่มน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงนีรภา คงคาหลวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงบุศรินทร์ ยิมละมัย

้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงบุษยมาศ แซ่โฟง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงปณิสา คงพันศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กชายภัทณภูมิ พึงนุสนธิ

่ ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงภูญดา กองเกตุใหญ่
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงศิรภัสสร นาคสุริยวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่แต้
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงสุมิตตรา เทเสนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงเกศินี เล่าเปยม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงนัทธ์มนต์ เจริญพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายปฐมพงษ์ ไขไพวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กชายพงศธร ทาโยพัด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายภูริพัฒน์ แสงดิษฐ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายรุ่งเพชร แสงขำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ กองเกตุใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ยินดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายศุภกิจ จันทร์โอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงอนันตญา พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ชูก้าน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๔ / ๓๔๙

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ จำเริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงเกศิณี อินแช่มช้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายเอกฉัตร สุขสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กชายโตมร มีสมบูรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายชยุต วงค์นก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายชิดชัย เทสพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายณิศกุล สิหะจันทร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายธีรเทพ มีอำพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กชายภูวดล ม่วงพรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สระทองเทียน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงสุธินันท์ ประพฤติธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กชายภัทรพล แสงจันทร์อ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พลสิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงศุภากร เรือนรส
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงสุพิชชา มันคงดวงชืน

่ ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายอาณัติ น่วมสีนวล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ บูชา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กชายพลวัต แซ่เจีย

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงอรยา พันธุ์สมบูรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายทักษิณ วิบูลย์ชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงธนพร จ้อยทองมูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุ่นดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มูลทองเล็ก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงปุณณิศา ขำดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงพรนภัส บัวแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงพรรณนิภา พิมเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เหมมาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงพิมพ์พจี ทองประเสริฐ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงละอองทิพย์ บุญทองเนียม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงศศิธร เมฆสุทัศน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ พลสิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายสิรภัทร เส็งดอนไพร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายอลงกรณ์ บุตรโสม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายเชษฐพัฒน์ ทองยากลัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เนียมหอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงณภัทร จันทร์เพ็ญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงณัฐชา รัดรอดกิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายณัฐพล สะกำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงธิฆัมพร ธรรมเทียงทัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงปณิตา ทองแจ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงพรพรรณ พึงนุสนธิ

่ ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายพีระพล เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงวิลัยวัณย์ วิมูลชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายวีรภาพ ทองอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงศิรประภา นิยมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ชาวบางรัก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายซอ -
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายซายทะอาว -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายวงศธร พันธ์ศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายจอ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กชายธนาวุฒิ วงษ์สังข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงวันวิษา สุขสมกิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงธมนวรรณ บุตรประโคน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กชายบัณฑิต พันธ์ศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายประสิทธิ

์

แก้วสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงวริศรา อิสระกูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงเมธาวี ยันสำโรง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา สีมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นัทธีศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงขวัญจิรา เสียงทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงจิดาภา สินธุสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงฉัตรชนก จตุรกุลกานต์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงชยาลักษณ์ พลสถาพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สังข์สวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กหญิงญดาพร สุริสาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายญาณพัฒน์ ดอนสุวรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายณัฐพัชร์ วัฒนะวรศิริกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงณัฐวดี ผิวสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงณิชานาฎ ทิมประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายทศวรรษ กำมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ จันธิมา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงธนัญชนก ถาวรสังข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายธนายุต แสงอรุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายธราธร ห้วยหงษ์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กชายธันยพงศ์ ดอนสุวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงธิติมา ทองดอนใหม่
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงธีมาพร ตรีอินทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงนันต์ฐิกา เตียเพชร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงนัยน์ปพร สำรวญหันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงนิชา สามชูศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กชายนเรศ อำพันแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงบัวชมพู บุญพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายปฏิวัติ คำกาหลง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๓
เด็กหญิงประกายกานต์

สามภูศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงปยฉัตร ดำรงค์รักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงพรนภา บุญสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงพัชรพร สามบุญลือ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงยลรดา แปนพยัคฆ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงศุภณัฏฐ์ สามภูศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายอภิเดช ทองเต่าหมก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงอารยา แจงงาม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เปยสมุทร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา สระทองคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายเอกพจน์ สามสาหร่าย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายกฤษณะ ห้วยหงษ์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายกิตติธวัช

์

คำคนซือ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กชายคชภัค เฮงจินดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงชญาดา จิตธนากรโกศล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงชลธาร ยังยืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กชายฐิราชัย สีแจ้ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงณัชชา วันสามง่าม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงณัฐพร โรจน์วิภาชน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายทยุติธร ทองจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายธราดล คล้ายจันทร์พงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงธีรนันท์ สระทองมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงนาตาชา ยิงทวี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงนิรชา เขียวบาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายปฏิพล เวียงชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงปณิชา แผลวมัจฉะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กชายพชร ท้วมสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กชายพัชรพล อุ้ยคำตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขำสุวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงภัทธรินทร์ นิจจตุรคุณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กชายภูมินทร์ ขำเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงวณิชชา สามพุ่มพวง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กชายวีรภัทร ไกรโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงศิริธิดา ประสมเสือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงสราศิณี ปนกุมภีร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายสิทธิชัย ตรีแดงน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายสิรภัทร ทองเสือ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา จันทร์แถม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายอดิศร คงอินใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงอรปรียา แซ่ตัน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กชายอัครวัฒน์ แปนพยัตฆ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ แทนฟก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ทรัพย์เอนก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงเขมจิรา ปลาแสนกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กชายเดชาโชติ มาตราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กชายเด่นชัย กำมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายเศรษฐา ตังวิชัย

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายไกรสิทธิ

์

บุญตรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กชายกรรชัย ทรัพย์พลับ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายกัมปนาท ทองชิว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญตา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายก้องภพ สุขเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายจิรทีปต์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงจีราภรณ์ วิริยะการุณย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กชายชยากร สามวัดสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กชายชวิศ
กิจเกษตรสถาพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายชัยนันท์ เพชรซัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงญาณิสา ชูพลาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงฐปนภัสร์ ติดใจดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กชายฐิติกร นากาจิม่า
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ จุ่นบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายณัฐวัตร แสงงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กชายธนกร อินทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงธนวาภรณ์ ใจจริง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงธมนต์ภรณ์ สุชลธะพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายธีรภัทร ทองคงอ่วม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงนงนุช ชืนชมยิง

่ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กชายปฏิพล เชิงเขา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กชายปฐมพร เสืองามเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงปภัสศร สุขแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงปุณณดา

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กชายพฤษภา ทองดอนเหมือน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายพัฒนายุ ยิงคุ้ม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี เลพล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายพัทธนันท์ เอียมสอาด

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงพิณทอง คงหญ้าคา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญญาธิกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายภราดร พันมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงภัณฑิรา สวัสดิชัย

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงภัศรา นาคนาโส
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงภาวินี ชิดประสงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายภาสกร ชันประเสริฐ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายภูรวิช ประทุมวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายภูริวัฒน์ เลิศทนงสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงยุพากร สามภูศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงรัตนา ช่างศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายวัชรพล ทองแท่งใหญ่
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายวิชชากร สามงามหรู
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

หาญกุดตุ้ม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายศักรินทร์ ศรีเพ็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กชายสมพร ลาวทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กชายสิทธิกร ตรีมาลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายอนุเทพ กลัดกลีบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา สามงามเอียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายเจษฎา ตังแก้ว

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงเนตรชนก สุดใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายเอกกมล สนสาขา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงจันทิมา วงษ์น้อย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายธวัชชัย เพชรเนียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กชายภาณุพงษ์ เซ็นพานิช
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กชายศรัณธร สอนสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงสุรัตฑิญา เพชรวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กชายอานุชัย ขุนพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงชไมพร ใจเย็น
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงตรีญารัตน์ โพธิรอด

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายธงชัย -

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงปราณี -

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงศศิพร ดีดำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี สุขสร้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไทรรารอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายสถาพร สระกบแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กชายอัศม์เดช ราษี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายกิตติ เถยสูงเนิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรเนียน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ไทรชมภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กชายวิษณุ เสถียรธีราภาพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กชายอนวัฒน์ ไข่กระเรียน

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สรงพรมทิพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กชายมหัสชัย คงปน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กชายวรัญชิต เพชรคุ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายอนาวิล สงวนพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กชายพงศธร ห่วงชม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงนนทกานต์ มีถาวร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ เรืองสมบัติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายพงศกร คนมีเก่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายสมมาตร มีถาวร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงสุพรรษา เสืองามเอียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายอนุชิต อินทร์พงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงกาญจน์ มีถาวร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสือขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โอชารส
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ล้วนโค
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงญาดาวดี ดีพร้อม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กชายปฐมพร มีถาวร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงประวีณ์นุช ใจมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยสอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงพรนภา รอดเริงรืน

่

๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายภูผา ไทรชมภู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายภูเบศ ไทรชมภู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กชายวัชรกร มีถาวร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงสิรินทรา พันธ์สารคาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กชายอิทธิพล เหล่าประชาวิทย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายเจษฎา บูชา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายญาณพงษ์ พุ่มกุมาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กชายธนกร ศรีชัยนาท
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงธัญกมล พุ่มกุมาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงธันย์ชนก ฟกบำรุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงมณฑณา สังข์อยู่ดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงวรรณิภา เพชรเกอร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กชายวิสุทธิ

์

พันธ์สารคาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กชายวุฒิพัฒน์ พุ่มกุมาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายศุภณัฐ หนูเล็ก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายสงกรานต์ ภิรมย์ทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา มีถาวร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กชายสุกัลย์ ศรีจันทร์โฉม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายอนุชิต ไข่กระเรียน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงอรอุมา นิมอนงค์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กชายเชษฐา มีถาวร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินเขาย้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ฤทธิสมบัติ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินวงษ์พรม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กชายสรยุทธ ยุทธศักดารักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กชายสิทธิภณชัย งวนสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กชายอดิเทพ สุวรรณหงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงโชติภา อินปาน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงจันทิมา อิทธิมัธทะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงพรนภา นิลชะลิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงวิลาสินี แผ่พร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงพิลาวรรณ สุขวิจิตร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงสุรีย์พร มีถาวร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงเกษศรินทร์ หอมสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๖

นางสาวชัชรี แผ้วสวัสดิ

์

๓๑/๑/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๗

นางสาวสุภารัตน์ ยังยืน

่

๗/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงทิพย์พาพร จันตะนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กชายพรชัย ลิวเวหา

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กชายศรชัย เนียมแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กชายเหลา สามใส
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายคิว

้

พม่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงจันทร์สิริ เทพแสน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ คล้ายทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงประภาพร ธนคุ้มชีพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายพิสุทธิ

์

กิตติกรกาญจน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงลออ ซือปานเพ็ชร

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีอำการ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงวีรยา มีสิทธิกุล
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงส้ม
ไม่มีนามสกุล(พม่า) ๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงกรกนก สมทรงแปน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงกฤติกา เสือรัก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ไทรฟก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กชายณัฐกฤษณ์ ศรีบัวโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงณิชาภัทร แซ่ตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายพุฒิพัฒน์ สิลพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงสกาวเดือน ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงอมลวรรณ เข็มกำเหนิด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กชายไกรวิชญ์ สอนนุชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กชายกมลชาติ ดิษฐสอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงทิพย์ธิดา สระทองโอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงสุนิสา สุริโย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงกนกกร มาลัย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงกรปภา พันธุรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ มีถาวร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายกฤษณภัส อินทร์เตชาโชติ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิมิตรอักษรกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๘
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ศรีสังข์งาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กชายกิตติภัทร์ เหลืองพุทธชาติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตชารักษ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กชายชยากร เกิดลาภ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กชายชยางกูล เกิดลาภ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ชัชวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงชาลิสา ชูราศรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงญาณาทิพ พุ่มกุมาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ สรรพสิริรัฐ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายฐิติภัทร จามรวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทรัพย์ธนมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายณภัชนันท์ ทองมุณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงณัฐกมล อ่อนสอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กชายณัฐชวัจน์ วรกิจเจริญชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กชายณัฐพล แพพิพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กชายณัฐพัชร์ เจริญผล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายธนกฤต วรสัมปุรณะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายธนชาต คิมแหน

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กชายธนพนธ์ วงษ์ศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายธนพล ยิบรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กชายธนภัทร คงคาหลวง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงธนิดา วรานนท์วนิช
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เกียรติไพบูลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงธัญรดา สิริประภาพรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายธีธัช ธาราธีรภาพ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายธเนศ วิวรรธน์โชติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงนภัสสร มีรุ่ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงนวรัตน์ สุนทรถาวรวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส หน่อแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงนิตยา รัตนมาลัยรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชาวโพธิสระ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงบัณรี ดอกบัว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายปกรณ์ ประทีปะเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายปฏิพล กาวินตุ้ย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงปนัดดา ทองอ่วมใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงปพิชญา พฤกษวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เปยปน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงปภาวี กวินธนเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายปวัตร ขาวงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีบุญรอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงปาลิตา ศรีบุญรอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายพงศ์เทพ ศรีสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงพรชนก ศรีอยู่กลัด
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงพรรณภัทร เทพการุณ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงพลอยจันทร์ สระทองล้วน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อาจณรงค์มงคล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ เกียรติไพบูลย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา วิวัฒน์กสิกิจ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดอนหงษ์ไพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ ทิพย์มา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายภคพล คาบสมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงภทรพรรณ มูลรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงภัทรดา ศรีสมุทร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงภัทราพร ไทรชมภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายภาณุภณ บูชามงคลพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเนือดี

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กชายภูรินทร์ สุขศรีโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายมิณธฎา แซ่ตัง

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงรมย์ธีรา เผือกผ่องใส
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงรัตชนก ตุ้มนิลการ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงรัตนากร เหมหงษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กชายราเมศวร์ แช่มละออ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงรุจิรา ดีพุ่ม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงวรรณศิริ พวงสุดรัก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงวรวรรณ สุนประชา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงวรัมพร แก้วบุบผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงวรินทิพย์ มณีเนตร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงวริสา แสงพลาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กชายวินทกร แฮรี

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คชศิลา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ กลินคำดี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายวีรภัทร เสฏฐ์คณา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กชายศรวิกรม บุญคง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงศริญญา เหล่าอารีย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล ขำสุนทร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายศิริพล กิจสนธิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงศิริภัสสร วิบูลย์เชือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีรัตนวิไล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายสันติภาพ เจือแจ่มจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กชายสิริชัย อินตะกอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทองดอนเหมือน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา ใจทน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงสุพิชฌา เย็นบำรุง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา คำอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ลัดดาเสถียร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงสุภาพร พูลวิจารณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงอนิสา กลินสอน

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายอภิวัฒน์
ปรารถนาธรรมกุล ๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีสุพรรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงอารยา รืนนุสาร

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี เอือพุทธจรรยา

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ฮ้อยิง

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายเจษฎา ศรีมณฑก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายเจษฎา ศรีสาเอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงเฉลิม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ รกรุ่งโรจน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขแสงศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญอยู่
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไทรเกตุแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายกิตติภพ ชินเชิดวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายจักรพงศ์ พูลทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ปราบวิชิต
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายณธกร ฟาหวัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายนิพิฐคุณ ไชยบัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายบุณยวัจน์ ไชยบัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กชายปฏิญญา ลิมเจริญ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ จันทะมัต
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พรหมสุรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายศักดินา เซียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายศุภกร นุชทองม่วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กชายศุภกร แซ่ลี

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายศุภณัฐ บุญฉำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายสันติพงษ์ อังกุลดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายสุรพัส ส่งศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายสุวัฒน์ ศรีนกทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายคณาธิป ทองสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายชนวัฒน์ จันทร์หอม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พึงนุสนธิ

่ ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายธนวิชญ์ สราญชืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ชินเชิดวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงนภสร ชาวคอนไชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายนัฐวิศญ์ รัตนวรจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายพระนาย ศิริสวัสดิวงษ์

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กชายภูษิต คำสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายรัตติชัย เอียมพันธ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงวสา จึงมีผลบุญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงสุจิรา ละม้าย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายอภิชาติ ตุ้มนิลการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงอรปรีญา สมทิพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงอริสา แปนทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีสังข์งาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขจิตร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชบางศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงกีรัตยา สิทธิเมืองขวา

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กชายชยากร เต๋จ๊ะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายชยิน แดงสุวรรณสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงณัฐศรัยกร วงษ์แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ เซียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายธวัชชัย บุญเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายธีรัตม์ ตันตระเวนิชย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายนรุตม์ สหกาญจนวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายนวันธร สร้างเขต
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กชายนัทธพงศ์ เย็นบำรุง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงนันทัชพร ไหลนานุกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กชายนาก นิโครธานนท์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายนเรศ เหล่งดอนไพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงบุณฑริกา เชือจ๋าย

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์นามใหม่
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายปญญา เตชะเพิมผล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงฝนเทพ ฮวดหนองโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงพราวรวี แซ่เหอ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายพิริยกร พึงนุสนธิ

่ ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงพีรดา แซ่จิว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงภาวิณี เตียตระกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงมาริศา ศรีเอียมออง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายรพีภัทร บิลชัยยะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงลลิตา คชศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงวัศราย์ ใจกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายวิวัฒน์ อ้นพรหม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงศุกมล สุขนภาสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงสุภัชชา ศรีสมุทร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ โพธิอุบล

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา เสือดุร้าย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายอานุพงษ์ ดวงพิชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงเกศธิดา วรรณสุริวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงเพชรวารี ยิมโสด

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงกรกช แซ่เหอ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงจรีย์รัตน์ บัวดารา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ หวดสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายชีพธนา เย็นลับ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงณัชกมล บัวเหม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายณัฐกฤต
ชาญพานิชกิจการ ๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงดิษรินทร์ ต้นบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายธนกร เด่นชนะดวงดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงธนพร เรือนใจหลัก
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายธีทัต วุธวีระ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงปณัทษิตา พิมพ์แมน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กชายพัฒนเดช สวิพันธุ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กชายพิทวัส กิจมงคลชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายวัฒนพงษ์ เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายวีรภาพ กมลฤทัยสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายอริย์ธัช วรรณสุริวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงอรไพลิน ลดานุวัตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงอัญชลีพร ชาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๒

นางสาวฐิติรัตน์
ธาดาพิทักษ์ทรัพย์ ๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงดวงหทัย ดวงพิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายรัฐฐการ ยิมโสด

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๕

นายคณัสนันท์ ไทรระพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๖

นางสาวณภัทร หมืนราษฎร์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๗

นางสาวณัฐวิภา ดวงพิชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๘

นายธนวัฒน์ รัตนกิจไพบูลย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๙

นายธีรพล ออมสิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๐

นางสาวธีราพร อนิสงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๑

นางสาวพัชชา สวัสดิกิจธำรง

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๒

นางสาวสิริยากร พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๓

นายนพรัตน์ คัชจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๔

นางสาวปวีณา ฟาหวัน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๕

นางสาวภัครมัย พยอมอำพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๖

นางสาวสุภาพร ปานศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๗

นางสาวพิไลวรรณ คำหวาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๘

นายอนุสรณ์ จันจุ้ย
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายกฤษดา เรือนทองดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กชายจิรายุ ลิมสกุล

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กชายจีรัตน์ โฉมศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงชลธิชา ทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงชัชฏาพร อยู่ร่วมใจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กชายชาญชัย ไทรศรีคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กชายชาญณรงค์ ศรีบัวงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร พูลบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เนียมแตง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายธนกฤต แก้วอินชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายธัญกร แซ่โง้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายนพณัฐ แจ้งแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงนภิสา ไทรชมภู
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงนัทธมน จิตต์จำรูญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีจง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายบัณฑิต สังข์ทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงพิมพ์หทัย พรรอด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงพิสิฐา ฟกหอมเกร็ด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เทพทับทิม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ จ้อยทองมูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กชายภานุพงษ์ ตังเรืองวิก

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงวรัทยา มูลทองสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงวัลย์วรี ศรีพรหมคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงอทิตยา อ้นชาวนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กชายคมธร ยิวมูลงาม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กชายณัฐพล วงษ์ศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงธิติมา เกิดสีชัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงปรารถณา พาเวียง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กชายยศกร แซ่จิว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายสิริธงไทย สารยาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายสุดรสิทธิ

์

สุขขาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายเจษฎา จ้อยเจือ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงขวัญตา ยังกิจจา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กชายวรรณรัตน์ ภูทองสิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กชายวริทธิ

์

พิมพิรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงสุรีย์ จุมพล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงปลายฟา มีคลองแบ่ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงกนกนุช น้อยงามเลิศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายจักตุพร นราปุย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงจันธิมา บัวสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กชายชลศร เฟองฟู
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปูสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กชายณพวรรษ พลอยบ้านแพ้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายทวีโชค เงางาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงธวัลญา ศรีสาเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายนฤชัย เจียสมบุญ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงนลินี หิรัญพฤกษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีพารัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ หนูจัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายวราเทพ ศรีบุญรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายศรายุทธ ดวงราษี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายสมพร คะชินทรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงอรนิชา กลินนิมนวล

่ ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงอรุณี ศรีบัวเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงอังคณา อุบลภาพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายชานน ศรีชัยนาจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายชานนท์ มีมาแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงสุมินตรา ศรีชืนชม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายธนโชติ คงอยู่
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กชายนพกร พึงจะงาม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงวิภาพร ประทุมสินธุ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายวีรพงษ์ สกุลวา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงสิริกร ปุยภิรมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงนาตาลี นิมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายธนาทร ทองสุขมาก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงจิรัชยา หาญสู้
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายชัยณรงค์ รุ่งโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายธนพงษ์ ศรีแสงทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีต่ายขำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายปริทัศน์ ศรีแสงฉาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายสุทธิชัย รัตนยอดกฤษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ศรีพลทัศน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายอนันต์ยศ ทองเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงอนุกานต์ สาวงศ์ตุ้ย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายแทนไท ฤทธิมหา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายอาทิตย์ บุญเพ็ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงจรีวรรณ ทองสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงจิรนันท์ มีจันเพชร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงจิรัศยา เกตพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายชญานิน หมอนทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงชญามล ปองม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กชายณภัทร ยุติศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

พึงพร

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงบุรัสกร ศรีสุขสร้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงพรรณราย แสงจินดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กชายพันธกร รัตน์ไทรแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายรพีภัทร ชูจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงศิริพร กรังทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายศุภวัฒน์ คชบาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายสิทธิพงศ์ กลินนิมนวล

่ ่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงสุจิรา แก้วประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีแสงทรัพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงอธิชา ประภานาวิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปกษี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงอรรถพร เขียวชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายอัครพล พรมบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงอัจฉรา ต่ายใหญ่เทียง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หงษ์ลอยฟา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ศรีบัวรอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายเมธี สวัสดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กชายธนิต ศรีคำผ่อง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กชายพงศ์พันธ์ มณีสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงวนิดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กชายวิริทธิพล

์

อ่อนสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสุขมาก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กชายหฤษฏ์ ศรีสุขสร้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แซ่ผู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงจิรา นนทะศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายชยพัทธ์ ศรีเถือนปน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงชไมพร เอียมอนงค์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กชายณัฐธพงษ์ สุภาพ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายธัญญะฤทธิ

์

ศรีทองเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงธีรกาญจน์ ศรีทับทิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายนครินทร์ หงอนไก่
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงพัชราภา มลาสินธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ทองสุขมาก
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กชายวราวิช แก้วจินดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายฐิติกร ศรีสารัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กชายทวีทรัพย์ ดวงพรหม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายพัสกร เลิศวรศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายพิสิฐ ศรีเย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

ไชยสงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายสรุชัย บุญทองเนียน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กชายหงษา พม่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ หงษ์ทองมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายคุณากร ศรีคำหู้
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงณิชกานต์ พรมตะโก
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายธนณวัฒน์ แซ่โง้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงธัญชนก สีดาราช
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายนฤพล ฮุดนาเกร็ด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายวัชรากร ภิรมย์เอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายศาสตรา สุขสำราญ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายศุภวิชญ์ เมืองรามัญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงสุธารัตน์ เอียมพญา

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายสุลักษณ์ เขียวแท้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เขียวกลำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงเขมิกา สมบูรณ์บัตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ ปทุมทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงดารารัตน์ เอียมพลับใหญ่

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กชายธัชกร อยู่ศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายธันวา ศรีชัยนาท
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ กลินประศรี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กชายนัฐพล ปานทับทิม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กชายวรวุธ ประทุมพวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายวิโรจน์ จันทร์เขียว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงศิริวรรณ เชาว์สุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กชายอดิพัฒน์ นราทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายอนาวิน ศรีเกิดครืน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงอนุสรา ดำดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายเจษฎาพร สุขสำราญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เหมือนด้วง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กชายเอกลักษณ์ รูตันติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กชายณัฐพล เนียมนาค
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กชายบุญจันทร์ อุ่นให้ผล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงณิชชาวรรณ ภิรมย์รักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กชายดุลยพล สุขประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงธัญญาดา ภิรมย์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ แสงคล้าย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายมานะชัย ศรีอินทรสุทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงวรรณษา สุดเสนาะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สิงห์หลง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงกิงไผ่

่

ภิรมย์เมือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงจอย ตาจ้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายธเนศ นิลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงนิภาพร คาล่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงกนกกาญจน์ พรมทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงกมลลักณ์ อิมประเสริฐ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงกรนิภา ทองคงอ่วม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์ดารา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายจีรวัฒน์ พรมเทพ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา อิมแผ้ว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงชินันพร ข้าล่า
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายณัชพล ศรีวิศร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีรอดบุญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงนิตยา อ้นเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงประภัสสร แหวนวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงปยภัทร รัตนภิรมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงฝน ตาแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงรพีวรรณ พรมเทพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงวารุณี ปานมีทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กชายสรวิชญ์ บรมทองชุ่ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ปานมีทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กชายสุวัฒน์ บุญติด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ศรีรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงอร ยีสุก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงอรัญชยา อินทร์ศร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๗
เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว

จินสุริวงษ์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กชายอ่อน แก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กชายเสาร์ กันทะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กชายเอ๊ะ ไซยี ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายจันทร์ โนนธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงชลธิชา ฮวดศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงณิชมน ธรรมมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายธนกร ตาหงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายธนพัฒน์ ปานนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงนาง แก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายปติกร แจ้งอรุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงพนิตตา ตาแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงพัชชา มาตยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงพัชราภา สมบุญลาภ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายพัสกร ภูครองแง่
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายภัทรพล สอนสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายภูธเนศ จันทร์เพ็ญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายรัฐภรณ์ แก้วพวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายวสิน ชนะภัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายวัชรพล นุ่มสาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายวิชิต สุริน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กชายศรัณย์ภัทร ภิรมย์ดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงศิวพร พรมแย้มใหญ่
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายศุภกร ภิรมย์ศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงเกวลิน สรสวรรค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายเชิด รติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงแจ๋น หนูเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงกรองทอง อ่างเมืองนนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงทองคำ ตาสาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายกรวิชญ์ ภิรมย์เอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายนัทธนนท์ เกิดศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ จ่างแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชะวาลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายจิราธนิล ศรคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายธนพล เหมทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงธัญพร นามทิพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงธารวิมล กัณพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงพัชรี พรมสุริย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงวรลักษณ์ สอดห่วง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงวรินทร์ภรณ์ เทียนทับทิม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์มีชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงวุฒิพร อินทโชติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชัยทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงอรปรียา เรืองอุไร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ภิรมย์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายชัยณรงค์ ตะพัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงนภัสสร จูค้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กชายวีรพันธ์ กรดงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กชายศรัณญ์ แก้วคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงสารินี ศรีโตกลิน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กชายอรรถพล หอมขำคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงชญาดา สามสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงมัลลิกา นุ่มอุดม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงสุกแก้ว อิง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงกุรวดี นิลอ่วม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายจักริน สูนย์สินภัย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ต่วนกลินคง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กชายธนากร ขันทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กชายธรรมสรณ์ แก้วพารา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงบงกช ศรีเพ็งแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงปณณพร แซ่โค้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงปณรส ขจรบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กชายปุณณพร แซ่โค้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ มีทรัพย์มัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายพีระพัฒ นาคทัยสงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายศิวะกร เหมือนละม้าย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงสายใจ เพ็ชรเกษม
๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงสุนิสา นิลอ่างทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงอภิสมา สุขเกษม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงอรปรียา จงรักษาวงศ์กุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายเมธา สาแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงแพรวพรรณ พรหมสุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กชายไตร ขวัญนนท์เดิม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายชาญณรงค์ ลมูลมอญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงณัชชา อินทร์หลวงดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันละมูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กชายพงศ์พิธาน นิลนภา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กชายพิธิวัฒน์ ตันมณีกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองรามัญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กชายจิระพงศ์ ด่านณรงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กชายชนะชัย เรืองศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงดาว คงศรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงปาลิตา สอนทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ รสรุ่งโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ รสรุ่งโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กชายรัตภูมิ พลับพลาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงศิริประภา กิจรักษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายสงกรานต์ จันทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงสลินทิพย์ นิมอนงค์

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงอรปรียา วงษ์วาลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมรูป
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงญาณินี ลาดบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายธนธรณ์ ทองใย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กชายธนพงศ์ ไทรสงวน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายธาวิน ไทรสงวน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงปณิดา องคไทร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายพลพล ปรีชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายพีรภัทร นวมเพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา กัวสกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงหงส์หยก ภู่แย้ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงอชิรญา คล้ายจันทร์พงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายอภิสร คอมนันท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายอัคคกิตต์ กองเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงอารยา แก้วมีสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

อ่อนส้มกิจ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายเอกลักษณ์ ไทรบุญจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กชายวายุ เอียมไทรงาม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงกนกณัฐ ศรีวงษ์แย้ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายกิตติพันธ์ เสืองามเอียม

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมทับ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์หลวงดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงฐิติพร แซ่อึง

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กชายธนภัทร วงศ์ศรีหิรัญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายธนาคาร สว่างเมฆ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ ไทรละมัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงธัญสิริ สุรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายธีรเมธ ลาแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงปภัสรา พรมห์มา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มีถาวร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงรำไพร ภัควีริยากุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

เขียววิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทร์ลมูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงศิริพร นรคีม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

สระหงษ์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา ผลดก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ประสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กชายอัฐตพล ไทรโพธิภู่

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายเจษฎา วานิคม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงไอศิกา พรมมา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงกฤษณา บุญอยู่
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๙

นางสาวขันทอง นุชเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงจรรยพร อาจวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กชายณภัทร โนนสูง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงดวงกมล วิบูลย์เชือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงธัญชนก ชูราศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ ไทรชมภู
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายพงษ์ภัค เหลียวอิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายพัทยา ถาพร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงพิชชาพร ยาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ไกรสอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงสิริกร ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ ใหญ่โต
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงอรณิชา เล็กมาบแค
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กชายอาทิตย์ พัฒนิบูลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงเต็มดวง เลิศลอย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายนันทวัฒน์ อินทรกรุงเก่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงพาขวัญ เปลียนสีคงเมือง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายธงชัย ศรีอยู่โยง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงเขมิสรา ตุละพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายจิรสิน สุกาวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายดรัณภพ คุ้มสืบสาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ฤทธิคำรพ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายเนติพงศ์ อรชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายบัณฑิต แก้วไทรคุ้ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงพินทอง เขียววิชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายศิวายุ กิจเครือ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายสุทิวัส รามัญอุดม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงภัทราพร ฉิมเกล็ด
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงกรรภิรมย์ คล้อยอรุณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูผิวเหลือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กชายชานนท์ ดิฐภักดีกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กชายชานล ธิติภาณุโชติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กชายทักษิณ ธาระลาภ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ เฟองฟู
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงนันทวัน สุพันธไพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กชายนาวิน คงคาสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงปรมินทร์ ไทรนิมนวล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงปรียาภา ไทรนิมนวล

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายพรหมพิริยะ อยู่สุภาพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ สารทองกลำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงรภัสสา เพชรไทรแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายศุภณัฐ โตศรีพลับ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายสันทัด ผิวเหลือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงสินีนาฏ นุชเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายสุรวุฒิ ศรีสงกา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ชาญชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงอริสรา ลีทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กชายอัษฎาวุธ วงษ์ทองแท้
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๗
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

อร่ามศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงฉัตรยาภรณ์ สำราญอินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดวงแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงณัฐริณี ใจมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๑

นางสาวชลธิชา แซ่หลิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๒

นายนายจตุรพล นิมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๓

นายภาสพันธ์ ทะนามศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๔

นายยสิศร วงศาโรจน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๕

นายยุทธนา เนียมสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๖

นางสาวอรยา ขำสุนทร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กชายนฤพล ศรีสว่างวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงอินธิมา หมืนขวา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงดวงกมล ทองเอียม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กชายวุฒิชัย มณีโชติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงสมฤทัย ขุนอินทร์ธานี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายเดชนรินทร์ กวางษี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายกอบฤทธิ

์

ไทรชมภู
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงจีรภัทร จิตรจักร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงดารุณี ต้นกันยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงนวพร ตันแดง

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายนัทธพงศ์ มุ้ยจีน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีสงวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กชายพลกฤต เข็มทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงรัตนากร ห้วยแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงวรรณิษา เจริญผล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงวันวิสา ศรีสงวน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงสรวีย์ แซ่โง้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงสิริวรรณ เกตพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงสุจิรา นาคปาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์ทองแท้
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ห้วยแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงเกศสุดา จีนถนอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทะสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงตีรณา เจือจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายธนาศักดิ

์

เทพแสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงนันทินี จันเรืองงาม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงปุณยนุช เหลาศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายพรเทพ เอียมอนงค์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์ พูลบางยุง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๖

นางสาวทิพย์ภาพร ศรีนกทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๗

นางสาวบงกช พลชัยภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กชายธนภัทร สระทองโต๊ะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงนรกมล ทองดอนใหม่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงนิภาพร โกกอุ่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงปยภัทร์ พูลบางยุง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กชายภราดร บุตรดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงรัตนา จูมัจฉะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองคงหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงเมวดี ธัญญเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายชนาธิป พัดไสว
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เล่าเปยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายธนชัย เพชรตานอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กชายปณวัตร สุดสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงสุนันทรา อำแจ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงสโรชา บัญญัติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงอทิตา รุ่งนำพาเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ ดวงส้ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงอินทิรา รุ่งนำพาเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงเบญญา ทองดอนใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายกานต์ธีรา แสงอรุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สระทองโต๊ะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ มีศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายธีรภัทร สระทองเทียน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

นาคโมรา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงศรีวิภา แซ่โง้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงหทัยชนก วงษ์บุญตรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายกฤษฎา ใจตรง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายอาทิตย์ อ่อนศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กชายก้องศักดิ

์

ฤทธิคำรพ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงพัชริดา สมสวาท
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีปานเงิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงนภัสสร ศรีปานเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดวงกอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงปุญญิกา บุญชอบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายพรชัย ปนศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงวาสนา แหวนเพ็ชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงศิริพร ปนศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายสุวพัชร์ ศรีคำผ่อง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ปนนก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ เร่บ้านเกาะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงอโณทัย เทพสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงเกวริน ปนนก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงกมลวรรณ เพียรภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายธนาธิป แก้วอินชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๒
เด็กหญิงประภาพรรณ

แก้วไทรเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ภู่แดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงวรัตฐา ทองงาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ ปรีสมุทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายภุมเรศ นาคเรืองศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา ทองงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงอนุสรา พานแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๙
เด็กชายณรงค์ทรรศน์

ปานทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กชายมณฑล พิทักษ์วงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงปรีญาพร ไทรวัฒนะศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายวงศกร โพธิงาม

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงวัลลภา ม่วงปอ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กชายศุภนัฐพงศ์ คงทน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงสุพิชชา ครุฑรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กชายอณุรักษ์ วิเชียรรัตนพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กชายอรรถพล คงทน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ แจ่มจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงอาภาวรรณ ประทุมเดช
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กชายธนดล นำดอกไม้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงบัว รัญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายพชร ทองงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เหมรา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายพิศาล ศรีขวัญใจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ กองศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายรวิพล อ่อนส้มกิจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายรุ่งอรุณ มานัส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์ตุ้ย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายสุพศักดิ

์

กล้าเขตวิทย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายอดิเทพ เพิมสุข

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายอัมรินทร์ โกมลสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กชายเจนณรงค์ ยินดีจรัญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงโชติกา รืนเกิด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ เสือดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ขันทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายเกริกขจร เศษบุบผา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ มีฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายชฎายุ ขันทะมาลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายบัณฑิต โพธิสวรรค์

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายพงศ์พล ร่มโพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงพนารัตน์ ฟาหวัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิมอนงค์

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงราตรี แจ่มจำรัส
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงขัตติยา โพธินิยม

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงมรุตา อาจกล้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงเนตรนภา สุดใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงสุพิชา ตรงธิ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายอาคม ฟาหวัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดีพุ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงจิตตานันทิ

์

ศักดาประเสริฐ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายฐิติณัฐวัฒน์ ลัดดากลม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุภาพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เกตุทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กชายณัฐพล คุ้มภัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กชายธนนันท์ รืนเริงฤทธิ

่ ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงนาลิตา พูลปาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงปณณษร ประทุมวัน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงพรรษชล อยู่ภิญโญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงพิชชาอร จันทร์ดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายพิชากร พรหมขัติแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงมนทิตา รอดเทภัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กชายสุพัฒ เข็มเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายสุธาสิณี ถินนารา

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา โปะโดย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงชนาภัทร แก้วสมนึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายฐกฤต ปยศทิพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ปอพริง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายณัฐพล สุดชีแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงดวงนภา มีคลองโยง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงถิรนันท์ ศรีดำรงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายธิติรัตน์ แจ่มใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงนพรัตน์ พวงประดับ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ทัดสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายพชรพล วัฒนสืบแถว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงพัชริดา อ่วมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ โพร้งน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กชายพันธรักษ์ วิชระโภชน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กชายมด ตาแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงมนฑิชา ทองกระจ่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายรณวร โพธิงาม

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายรุ่งศิริ ศิริเลิศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายวัชพล นาดฉวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายวัชรากร มากบาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ หงษ์เจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายสายสุนีย์ อ่วมสืบเชือ

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายสุชาคีย์ อธิคาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงสุชาดา อ่วมพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา เอียมใหญ่

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงอนงค์ ตาสัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงอรปรียา เพียรขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงอลิสา เถายา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กชายกัณฑ์พัฒน ปอมสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงชนกนันท์ พวงพุฒ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงชนัญชิดา โพธิงาม

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ คดบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงณัฏฤมล จุมจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงดารารัตน์ สายสวาท
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กชายทินกร ต๋าจาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงธนภรณ์ รืนเริงฤทธิ

่ ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ อรุณจินดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปจฉิมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ศุภมิตรโชคชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา เขียวอ่อน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงอริสา หอมจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายเจตณัฐ พันธุ์สะอาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงธารารินทร์ ทรัพย์อบรมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์ช้าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายโชคทวี ปชชาชาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายชาญชัย เลิศลำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายนราธิป ชินรัตนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายพนุวัชน์ ฉิมเกิด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงพฤษพา แช่มเล็ก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงจิราวรรณ์ ปองคำสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายบิก

๊

แซ่โจว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายกชนันท์ นวนแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายฌานิทธี มูลมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงนรมน เมืองทีรัก

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ชาววาป
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงนำฝน ตาแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงปฐมพร นวดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มูลทองสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงพิราวรรณ์ ยิมท้วม

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงเมย์ บุญทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายแท่ ดาวดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงชนิสรา ศิริบุตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงชวัลชา พยอมหวล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวคูณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายทรงวุฒิ อ่อนละห้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงปรารถนา ร่มโพธิรีย์

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุตรดา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อินทสร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายอณุพงศ์ คุ้มคลองโยง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญครอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์จำรูญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงจอย ตาผัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กชายจักรพงศ์ พงษ์ลังกา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงฐานียะ เกษละคร
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงณัฐทิชา ปาณะวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กชายณัฐพงศ์ แกล้วกสิกรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายพงศธร สุขดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงภัทรสรณ์ อิทธิพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วหล่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงทิภาพร สายลือนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ วุฒิสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงพุทธรักษา เข็มยงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีภูมาตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองมอญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา อัฒจักร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงอัจฉริยา ชังลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงอัชชาพร คำด้วง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงโกมุท เหลาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายไตรภพ บู่สามสาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงพุทธธิดา ทรัพย์สิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงศิวพร เฉลยพจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลีลาลัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงณัฐชา ครองธัญญการ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงณัฐรดี เจริญมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงณิชา เหว่ยแม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กชายธฤต สุขเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงปวริศรา ขำเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงพรธิดา แก่นลออ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงพิยดา มุงเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงสร้อยเพชร สุธรรมริด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา ดีบูชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงอภัสนันท์ ปาระบับ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงกมลภัทร กานต์วิริโยกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กชายกรรชัย องอาจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงกฤตพร สุขช่วย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายกฤษดา สุขสมบูรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายกวีวัฒณ์ โตทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงกวีวัลค์ ประเทิงจิตต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายกุลพิพัฒน์ เพิมทรัพย์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายคณธัช บัวจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายคณิติน ดวงคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายจรรยา กิตติพงษ์ยิงยง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤทธิคำรพ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายจักรพงศ์ สระทองอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงจิราภา ทับทิมสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์ถา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงชนากานต์ ทองสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงชนิตา ไชโย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายชลนาถ อรุณแสงทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ ประทุมวัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กชายฐิติพันธ์ กลินมัคผล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายณพัทร โทวราภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงณษมา เนตรทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงณัชชา สีชะนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กชายณัฏฐ์ฐภัทร์ โสรัจจ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงณัฐจิรา ลีฉลาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนรี เสนาภักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ จงสิริรัตนานุกูล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายณัฐพล อยู่ยิม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายณัฐพล ไปปะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายณัฐภัทร เบญจทรัพย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แก้วสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายทรรศนันทน์ แก้วพฤกษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายทิวสน จองคำอาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายธนชาติ รังษีสุริยันต์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายธนนนท์ รักประทานพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กชายธนภูมิ กลินแพทย์กิจ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายธนัท ทองสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชำนาญกิจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กชายธนายุต รูปหล่อ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายธีรชาติ ทรัพย์พิเชฐพงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายธีรพล เสาวดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กชายธีรพัฒน์ เนียมสุภาพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

มีใจรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายธีรเดช ทองธนะเศรษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายธเนศ เรืองหิรัญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายนนทกร หอมวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงนภสร บุตรราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กชายนภัสกร ชาแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ จูค้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายนรเสฏฐ์ ฐิติธนาสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายนฤเบศร์ เหลียมจัตุรัส

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายนันทนัช พลไทสงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กชายนันทพงศ์ ฟกซ้าย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ศรีเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงนุจรี ไชยลังกา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายปณชัย อีฟ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๔

นายปรเมษฐ ทองศรีนุช
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงปาริชาต แสงสินทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กชายปติชนน์ เงินอาจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายพนธกร ลำสัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงพราวพิมล โพธิสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายพัทธนันท์ พงษ์สุรีย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายพิชัยยุทธ สืบสุรีย์กุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ผดุงกิจไพศาล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายพิสิฎฐ์ เอียมสุวรรณ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงพีชชนก จันทร์แก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ นครบุรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงภัทรลดา ชอบใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กชายภาณุวัชร ล้อมสุขา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กชายภูริพัชร สามลรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงยุภาดา ศรีตะวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายรชต ลิมรัตนพันธุ์

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงรมยกร วงษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงวรรณนิษา จันตดิษฐ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายวรวัตร พองศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงวรินดา พรมชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายศักรินทร์ พรมดวงศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ขุนณรงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงสมใจ ไชยวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายสัญชัย จันทร์คงวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายสุธา ต้นสีนนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงอรปรียา พรรคพล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงอัยดา ชืนบุญมา

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงอาทิตติยา สนันวงค์สังข์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๓
เด็กหญิงเกศสุดาภรณ์

สมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายเจียระนัย แซ่เจีย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงเสาวภาคย์ กลินหอม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

จุ้ยสมบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงแพรพลอย จินดาศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายโชคชัย ศรีรุ่งเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงกชกมล จันทร์หอม
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงกรพินธุ์ ม่วงสาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงกัญจนา สะอาดจันดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงกุศลิน วงศ์ชีวสุทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กชายคีตภัต เศรษฐจิตต์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แซ่หวาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สอนศาสตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงจิราพัชร รุ่งแจ่มแจ้ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงจิราวดี พวงธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงชนาภา พาภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กชายชลนที โชติแสงศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงชลิดา พรธวัชชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงชลิดา สัตย์ชาพงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงชัยริล แผลงสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงฐานปทม์ สุทธิชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงณัชชา ดิษฐปาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คงสมชีพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ ปลาบู่ทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายณัฐพัชร์ จ่าราช
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งพินิจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงณิชาพร มัณยานนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงทรายแก้ว สุขกิจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายทศพร คะนองดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ์ เวียงชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๙ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กชายธงไชย แก้วงาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายธนวันต์ แตงเขียว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กชายธนโชติ ธรรมแสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายธิเบศร์ ศรีม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ นนทชัยวรกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กชายธีรภัทร์ สวัสดิกว้าน

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กชายธีรเดช แฟงกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กชายนครินทร์ โชติธรวิสุทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายนนทพัทธ์ วิญญกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายนนท์พงศ์ อยู่แก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายนพดล เกิดบ้านคราม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงนริสา นูขุนทด
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงนัทธมน วังสิริสมบัติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายนันทวัฒน์ น้อยสมวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงปฏิมา นกแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงปรดา สุขสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงปรางค์รัตน์ วรรณทิพภากรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงปริญญา สืบจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายปรเมศ แซ่เตียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงปวิตรา หมันมา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ ชาวหัวเวียง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงปาริญา ชืนมณี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงพรชิตา ทองมอญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ลดา เคียงประดู่
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงพิรุณตรี พวงแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กชายพีรยุทธ เลียงรักษา

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา หวัดแปน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทร์อินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายภัทรพิชญ์ ลีเจริญ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงภูริญญา เฟองระย้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายภูวดล สาระวัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กชายยงยศ ธีระพิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ น้อยวัด
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พงษ์รักไทย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงวรินทร สายโอภาส
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายวัฒนชัย จันเพ็ชร

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงวาเลน โนนดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายวิชญะ ด้วงโสน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายวุฒิสิทธ์ ทองเพ็ญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล ชมเหิม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงศิรินธร คำศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายศุภกร เธียรไกวัล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายศุภเสฏฐ์ เลิศถนอมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายสิทธิพันธ์ รอดย้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงสิรินดา พิบูลรณรัชต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงสิริมา
พานเจริญชัยโรจน์ ๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงสิริวิมล ยอดขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงสุธินี ศรีรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายโชติคล่อง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงหทัยชนก คงมีทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายอภิชาติ อุทัยฉาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุปตติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงอมินตรา สอนสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายอรรถพล เสียงใส
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงอรอุมา
เสริมแสนยาวณิข

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงอลิษา ทัสนานุตริยะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงอาภัสรา สุดหางเชือก
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายเจษฎา บุญมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กชายเจษฎากร ราชอินตา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายเทพวุฒิ แสงละออ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายเธียรชัย ปรางค์มณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ยิมรักญาติ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ หงษ์สกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายเมธี ไม้สน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายเอกพล สันทัศรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายเอกรัตน์ ดวงสีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงกนกพร สวัสดิตาล

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายกฤษณะ แก้วสีโท
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กชายกฤษดากร สิงห์เรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงกุลนิภา ธรรมวิเศษ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ สอนจิน

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ เบียวบังเกิด

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงจิราวดี หลักคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงฉันทพิชา
เผ่าเกียรติเจริญชัย ๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๙

นายชชาชาญ ธาต์ธนทองกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

ชุ่มวะมล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายณัชฐวรรธ สุขประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงตะวัน แสงคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายธนาธิป ขจีรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงธัญชนก เยียมชัยภูมิ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงธัญญาดา ทังแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายนนทพัทธ์ ชาโชติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายนนธวัช ถนอมเกียรติกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงนนธิกานต์ ด้วงแดง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายปฏักเทพ ชมะบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายปรเมษฐ์ ถีคง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายพรเทพ พิณทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายพสธร ชูสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายพัชรพล จันทุภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กชายพัฒน์สิน โอภาสเหมโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายพัสกร เมืองจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายพิทักษ์ คนึงรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ธาดา นัดวาที
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายพิสิษฐ์ โยธาจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายภควัต โยธะการี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำหวาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายมาฆะ ชุ่มมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายมินทร์ธาดา คำฝอย
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายยุทธพงศ์ แก่นลออ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงลภัสรดา มงคลแท้
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ชอบใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กชายวัชรพงศ์ กิจสงวน
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กชายวัชรพล สุพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายวิทวัส อภิวัฒนาวาสน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายวิษณุรักษ์ จิตต์จำนงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายศฐพล คงนุ้ย
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายศตพล
พันธ์ประสิทธิเวช

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายศิรคุปต์ ราชกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายศิรพิชญ์ โลหิตานนท์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียงราตรี

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ปนแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ พวงศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงสิมิลัน บุญลอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงสิรียากร จิรไชยสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงสุทธิตา สุริยะวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายสุธัญวัชร์ โพธิเตียน

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงสุธิชา แก้วเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงสุธินันท์ โชติศรีลือชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงสุนิชา แสนกล้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายสุวพิชญ์ เหล็กขนาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงสโรชา จันเพ็ชร์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายหัฏฐกร สงค์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทบาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงอริศรา ก้านพุดซา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงอรุณสวัสดิ

์

ศรีไพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กชายเทวรินทร์ การุณย์นวสิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงเบญจม์พร มีศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๔

นายเสริมชาติ อินทะนาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๕

นายกรวิชญ์ คุ้มแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๖

นายกฤษฎา ชาติเวียง
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๗

นายกล้าณรงค์ หนูพุก
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วาปกะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๙

นายคณิติณ สร้อยทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๐

นายคณิติน ธรรมรักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ วิภาตะไวทยะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๒

นายฐานรัตน์ คงฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๓

นายณรงค์ฤทธิ

์

ตะเภาพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๔

นายณัชพล ตนภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๓ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๕

นางสาวณัฏฐานภา ขวานา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๖

นายณัฐปะคัลย์ อุตมะพงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายณัฐพิชัย นัดวาที
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายธนดล ผิวนวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงธนรัตน์ ทองใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๐

นายธนเชษฐ์ คงเวียง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๑

นายธานี ศรีทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงธิดาพร พลาโส
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๓

นางสาวบุญญารัตน์ บุตรพุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๔

นายบุญฤทธิ

์

ทับสร้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๕

นายบุญวรุตม์ แก้วพลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๖

นายบูรพา โปธาพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๗

นายปฏิภาณ นิลยิงเจริญ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๘

นายปวีณา ศรีแช่มช้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๙

นายปอรเมศ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๐

นายปยทัศน์ น้อยวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงพรลภัส ไข่มุกข์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงพัชราภา กิงสวัสดิ

่ ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๓

นางสาวพัณณิตา สุขโอภาส

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญแกม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๕

นายพีระพัฒน์ เนานะมะบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงภริตพร อมรวิลาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายภวินท์ โสภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๘

นายภานุวัฒน์ สุวรรณโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๙

นายภาสกร ชนะกิตติภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๐

นายยศกร รังษีเมตต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๑

นางสาวรดาวรรณ หาญจันทึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๒

นางสาวรัตนพร แซ่โล้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๓

นายรินทร์ดนัย
พงษ์เดชวัฒนาพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๔

นางสาวลักขณา สุขเขียว
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๕

นางสาววิชชุดา งามฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงวิชญาพร ตุงคะเสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ คำหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายวิศรุต
เพชรก้านแก้วมณี ๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๙

นายวีระภัทร พิมพะรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๔ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๐

นายศตวรรษ สายทองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๑

นายศรายุธ ขำวิลัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๒

นางสาวสสิธร พิมพากร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๓

นายสหัสวรรษ แย้มเพียร
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงสุทธดา อ่อนแช่ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๕

นางสาวสุรีย์รัตน์ อย่างธารา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๖

นางสาวสุวดี ไชยนคร
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๗

นายอนุกูล เติมวัฒนะมงคล
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กชายอนุวิท ลิมาวงษ์ปราณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๙

นางสาวอรณิชา อุ่นใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๐

นางสาวอริสา อุนยวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๑

นางสาวอัญชิสา แก้วงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๒

นางสาวอารียา ไตรยวุฒิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๓

นางสาวอุมาพร ปลืมจิตต์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๔

นางสาวเก็จมณี กระสันต์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๕

นางสาวเพิมศรี

่

เตียมังมีตระกูล

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๖

นางสาวกชพรรณ ศรีสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๗

นางสาวกมลลัดดา ขุนสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๘

นางสาวกัณทิมา โพธิแก้ว

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๙

นางสาวกานต์ธีรา ชมภูทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๐

นายกิตติพงศ์ เหล่ากว้าง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๑

นางสาวกิติยา ส่งศิริพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๒

นางสาวกุสุมา นาคประชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๓

นายกำเผ่ง จันแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๔

นางสาวจลินทิพย์ ภูพันนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๕

นางสาวจันทร์ทิมา หอมชง
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๖

นางสาวจิดาภา ไชยวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๗

นางสาวจิรญาดา บรรทัพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๘

นางสาวจุฑามาศ รงพิมาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๙

นางสาวจุธารัตน์ มูลมานัส
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๐

นางสาวชนากาญจน์ เชาวลักษณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๑

นายฐนกร ทองอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๒

นางสาวณัฐชา บุญเลียง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๓

นายณัฐดนย์ ศิริพรพิสิฐ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๔

นายณัฐศักดิ

์

ปสเสนะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๕

นางสาวทัตติยา กลินศรีทอง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๖

นางสาวธนาภา สุวรรณธาดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๗

นายธวัชชัย พริงเพราะ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๘

นางสาวธวัลรัตน์ ทองปรุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๙

นางสาวนะโม กาญชนะพงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๐

นายนันทิพัฒน์ ปาโสรักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๑

นายปชาสัณฑ์ อรรถปรีชาพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๒

นายปฏิภาณ ดาราไตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๓

นายปริทัศน์ คะนองดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๔

นางสาวปยรัตน์ พิศพล
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๕

นายพงศภรณ์ ตาเล็ก
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๖

นายพงศภัค ศุภพร
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๗

นายพงษ์พัฒน์ แสงประทีป
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๘

นายพลกฤต เฉลิมลาภจรุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๙

นางสาวพัชรี บัวบาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๐

นายพิตรพิบูล ภักดีโต
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๑

นายภัทรพงษ์ วงษ์ชาดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๒

นายภาณุ ปองสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๓

นายภานุพงศ์ แซ่ส่อ
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๔

นายมณฑล ประสงค์ผลชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๕

นายรัฐศาสตร์ ทองปาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๖

นายวงศธร พฤกษ์พรชัยกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๗

นายวราภรณ์ วงษ์อาษา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๘

นายวัชรพงศ์ เครือศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๙

นายวิศรุต ดวงสร้อยทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๐

นายวุฒินันท์ แก้วจินดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๑

นางสาวศศิร์อร
ทรัพย์รดาชลากร

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๒

นางสาวศิริพักตร์ สามนาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๓

นายศุภณัฐ สวัสดิจุ้น

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๔

นายศุภอรรถ คเชนทร
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๕

นางสาวสกลภัทร์ นักเปา
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๖

นายสยามรัฐ ศรีไพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๗

นายสันติภาพ เพชรหีด
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๘

นายสาธิต อนุตรปรีชาวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๙

นางสาวสุจิตรา พรมโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๐

นายสุพีระ พึงเงิน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๑

นายสุภณัฐ จันทร์จรัสวัฒนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๒

นางสาวอธิติยา เวลาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๓

นางสาวอรพรรณ ขวัญสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๔

นางสาวอรพินท์ กาญจนเสวี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๕

นายอานนท์ เกตุแดง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๖

นายอุกฤษฎ์ อ่อนหวาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๗

นายเจษฎากร เสาวรส
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๘

นายเตชพัฒน์ ยีนุช
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๙

นางสาวเทวพร สวัสดิภาพ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๐

นายเมธาพร เมธสุทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๑

นายเรืองศักดิ

์

โพธิสุวรรณ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๒

นางสาวกรรณิกา ภิรมย์พูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๓

นายกฤตเมธ จวนเผ่า
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๔

นายคณิศร เรืองวิจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๕

นายคมกฤษฏิ

์

บุตรดาวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๖

นายจรกฤตย์ เอียมอินทร์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๗

นายจามิกร สัมภวะผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๘

นางสาวจิตติมา
พานเจริญชัยโรจน์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๙

นายจิรวัฒน์ โสนาคา
๑๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๐

นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๑

นางสาวฉัตรกนก ทองวิลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๒

นางสาวชนัญชิดา ทับที
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๓

นางสาวญาดา ภาคฐิน
๐๑/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๔

นายณพนนท์ ลิมถาวรณ์

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๕

นางสาวณัฐฐา แก้วขาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๖

นายณัฐพล จันขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๗

นางสาวณัฐริกา บุญเวช
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๘

นายถิรนัย เข็มจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๙

นายทรงสิทธิ

์

เปยมสมบูรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๐

นายธนพร คำขจร
๒๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๑

นางสาวธนิดา วงศ์เมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๒

นายธนิสร ชินธนรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๓

นายนที หาญพลลาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๔

นายนนทวัฒน์ เทพเรืองชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๗ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๕

นายนภดล ผุสดีธงไชย
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๖

นายนันทกร ปนนิล
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๗

นางสาวนันท์วิมล เทพบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๘

นางสาวนำทิพย์
เสริมแสนยาวณิช ๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๙

นายปฐมพงษ์ เนือเย็น

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๐

นางสาวปภาวี ศรีแช่มช้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๑

นายประพัฒน์ วงค์ศรีแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๒

นางสาวปลายฟา เรียนกิง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๓

นายปยาภรณ์ แจ่มจำรัส
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๔

นางสาวพิชญาภา นาควิเชตร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๕

นายภาสพิชญ์ จิรายุเจริญศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๖

นายภูมัย กลินขจร

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๗

นายวงศกร แสงเพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๘

นายวชิรวิทย์

ื

คุณาลบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๙

นายวริชฒ์ อารมย์สุขโข
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๐

นางสาววาตินันท์ การิฑา
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๑

นายวายุ สีพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๒

นายวิชา สีพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๓

นายวิทยาธร บุญเหลือม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๔

นางสาววิลาวัณย์ ทศลา
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๕

นางสาวศรัณย์พร โพงขุนทด
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๖

นางสาวศศิวิมล สุขนคร
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๗

นายศุภณัฐ จันทร์เกิด
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๘

นางสาวสุชาดา แก้วประสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๙

นางสาวสุทัตตา แสงชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๐

นางสาวสุวารี หาญมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๑

นายอธิวัฒน์ ด้วงอินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๒

นายอนาวิล วัฒน์สืบแถว
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๓

นายอภิชาติ แสนพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๔

นายอรรถพล พงษ์ไทย
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๕

นายอริญชัย ลำยวงคูณ
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๖

นางสาวอัมพร มังคัง

่ ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๗

นางสาวอัมพรพันธ์ ชุ่มกิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๘

นายอานนท์ วิภาตะไวทยะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๙

นางสาวเกศมณี ช้างงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๐

นางสาวเจนเนตร ธนศศิภานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๑

นายเจษฎากร กรุณา
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๒

นายโชคชัย สุนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงประภาวดี อ่อนสัมพันธุ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เทียงสมพงษ์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายกรีฑา มาเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายชัยวุฒิ แสงงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายนครินทร์ บัวถาวร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายพัดแก้ว ตาสาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายพิรุณ ราเนียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชูตระกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุ่งแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงรัตติกาล สายโกมล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยนคร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายกฤษณะ ศรวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงกัญญภัสส์ แก้วนภา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนตรสว่าง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายคณิศร แสงงาม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กชายจิระภัทร วิลาวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายฉัตรบวร โปสรักขะกะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงชลิดา ภักดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงชาคริยา ศรีนาราง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กชายฐปนัท ชัยพัฒน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ลำสัน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิอาศัย

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายณฐกร ภูมิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงณภัทร ต่ายจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พิชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงณัฐธีรา นนท์รุ่น
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงณัฐธีรา รัตนิพนธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ปุยรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงดลอัปสร สุขะนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กชายธนกฤต คุณเทพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายธนบพงจรัส เลิศรุจิดำรงค์กุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิจินดา

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริวณิชย์วงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงนวรัตน์ มันคง

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงนัฎธิดา พุ่มจำรัส
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายนันทพล นนทะสิงห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงนิติกาญน์ ทองสองแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงนำทิพย์ โพธิพล

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายบรรณพจน์ ทองสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงปวริศา แก้วประชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ ตระกูลเกษมสิริ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงปุญญิสา แดงขาว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ ฉัตรจิรโรจน์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงปุณยาภรณ์ สุทธิสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงพรกนก ตังสมบูรณ์

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงพรกรัณย์ ก้อนทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงพรรณษา บุญญาณการณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงพรวรี เสถียรพักตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงพัชรวรินทร์ ซังปาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ฉัตรพิริยกุล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงพิชชามญธุ์ พฤกษพานิช
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงพิชญธิดา พริมพราย

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงพิมพ์กาญ เอียมดิลกวงศ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๗
เด็กหญิงพิมพ์พิญาดา

รัศมีทวีสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายพิสิษฐ์ มิตรสงเคราะห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กชายพีรดนย์
ทรงนิธิเมธาวัฒน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กชายพีรวิชญ์ วรวิศัลย์กุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงภคมณ กิงสวัสดิ

่ ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เผ่าเพ็ชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายภัทรพล พินผึง

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี เกิดโชค
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุราคร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงภัทราพร กันบุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กชายภาณุวัฒ อินอำภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กชายภูมิไท หัสดีผง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กชายรวีโรจน์ โทจำเริญวัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายรัชพล หอระตะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายวชรดล วีรวัฒโนดม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงวรินทร ศรีสำราญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สมมุ่ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงวาสนา ชูนามชัยพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กชายศรัณย์ภัทร อิมดิเรกผล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีพระจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล สระศรีสม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายศิรฐากูร สุโกมล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไทยสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายศิริโชค เชียวชาญ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กชายศิวัช
มาลาวิโรจน์พันธุ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล ธีระวัฒนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชนะคุ้ม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงสุภัชชา ขุมทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงสุภัชญา คงเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงสุวภัทร กุยรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญเฉย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงอนัญพร บางทราย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงอริสรา อาจบางกรวย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๑
เด็กหญิงเกียรติญาตรา

สังวาลย์เพ็ชร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงแพรพิไล เบียวน้อย

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายกฤติเดช ฉิมพาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงชญานิศ จันทร์กลับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กชายชมนุวัฒน์ ร่มเย็น
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กชายชยานนท์ อัมพวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงชลันธร สุขสมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร ฉัตรินชุติสิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คิดประดิษฐ์ทิพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายดนุพร ไชยปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายทศพร ศรีสะอาด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายธนภัทร อิงอนุรักษ์สกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กชายธนวรรษ หรังบุญลือ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายธนวินท์ คงบวรเกียรติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงธนัชพร เงินเนย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงนรภัทร บัวหลวง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กชายนิธิภัทร โห้ถนอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงนิรชา ล่องสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ สิทธิเขตการ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายบุญยศักดิ

์

รัตนดิลก
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายปณณทัต ติบกาศ

๊

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สนิทนวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงภัทรดา บุตรดาวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายภูรี สถิรลีลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงมณฑิตา หงษ์ทับทิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงรฐา อภัยพัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงรมย์นลิน ศรีนาวา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีผึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงลักษิกา เจษฎาลักษณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กชายวรรณมงคล บัวบาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายวีรภัทร เรืองราย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายสิทธา เทพทัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กชายสืบศิลป บุญจา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงสุภัควดี นิสภกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงสุมิตา ตรีมัทวางกูร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงอนัญพร โนนคำพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กชายอัครพงษ์ วงราจา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงเขมมิกา เข็มมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีเงินยวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงเอือการย์

้

ขรัวทองเขียว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงกนิษฐา สุขแสวง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงกมลพร เรือนมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายกรวีร์ บวรพิสิฐกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงกฤตธีรา กุลชัยรัตนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายกิตติเทพ อ่อนหยับ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กชายก้องภพ แพทย์เจริญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงชนิสรา พ่วงเชียง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์แก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายธนวรรธน์ เกียรติธชาอรกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กชายธนวิชาญ์ อุมวะนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงธันยชนก บุญเกิดรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงนพมาศ บุญรีบส่ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายนัทธพล มาแต้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงบุปผา ชัยชุมพล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงยาสุมินทร์ อินเฉิดฉาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ขำกุศล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เถียรทวี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงสายสวรรค์ วงค์สุนทร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายสิทธิโชค สาตลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงสิริมา ภูมิรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงสุมนฉัตร กลินซ้อน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายเตชิต สันติเจริญเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงกชวรรณ นาคชำนาญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายกรกฎ เอียมจะบก

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กชายกรภัทร์ แกล้วกสิวิทย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงกรรวี หนูชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายกฤตบุญ เพ็งลาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายกฤติพงศ์ สงวนโรจน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายกษิดิศ เขียววงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชีวมงคลการุณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ภิญโญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนชยกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กชายกัณตภณ เรืองพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงกัลยรักษ์ ริมธีระกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฤทธิรุจิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงกานต์สินี โสเจยยะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กชายกิตติธัช อังสุทธิวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายกิตติพศ มีรอด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กชายกิตติวงศ์ ศิริจันทราวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงกีรติกาญจน์ ราชกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงขวัญชนก ภู่ขวัญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงขวัญหทัย โค
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๓ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายจักรพันธุ์ คงเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กชายจักรินทร์ ลำภาษี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กชายจิณณวัตร์ ศรีต่ายขำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงจิดาภา โพตรานุภาพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายจิตรกร เคหะธูป
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายจิรทีปต์ พวงเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้ววิลัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงจิระภัทร น่วมอยู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายฉัตรชัย กนิษฐสังกาศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงฉัตรียา เกล็ดเครือมาศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงชฎาพร ไทรชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงชณธร อโนทัยอดิกูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงชนกชนม์ บุญโสม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงชนกานต์ ใจจริง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายชนสิษฎ์ ดีแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กชายชนสิษฎ์ สวัสดิกิจ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงชนากานต์ สิทธิการิยกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงชลลดา ไม้หอม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายชลัฐพล มันจิรังกูร

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงชลิตา ภู่ศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายชัยณัฐ เจิง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายชิติสรรค์
นฤนาถธนาวรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กชายฐนกร ขักขะโร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กชายฐนกร ปามา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงฐิติภัทร เอียมภิญโญ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กชายณภัทร คำจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงณภิญา อัศวธนาดุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายณรัลพงษ์ ตังทองกูร

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงณัชชา ฉิมไพบูลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงณัฎณิชา ฟงอารมณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจอารีย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายณัฏฐ์ปพน กลันเกษร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ สังหร่าย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงณัฐจิตต์ ชมภูสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์ดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงณัฐนพิน ปานทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงณัฐนรี บุญตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายณัฐบดินทร์ วิยาภรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงณัฐพร ธำรงทรัพย์สกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองสุกมาก
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายตราภูมิ โพธิที

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงตะวัน สุรดิเรกไชย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายตะวัน หาดทราย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายต้นกล้า ศรีนิศากร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กชายธนกร สังหลิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายธนธรณ์ เดชไชยยาศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายธนากร ทองศิริอารีกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายธนาวัฒน์ ภมรพล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายธัชทอง เทียมบรรจง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายธาดาพงศ์ เมฆสัน

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงธิญาดา กานต์พินิจพงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงธิดาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายธิติวุฒิ ภัทรสุปรีดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายนนทพัทธ์ วิรอด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงนภภัค เกษมสุขไพศาล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงนภสพร สมิทธากร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายนราวิชญ์ ชัยสิริวงศ์สว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงนฤมล โกทองเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงนวลจุฑา เกตุสระ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน อยู่ฤกษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงนารถฤดี กุลศลกู้เกียรติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กชายนิธิโชติ ไชยเทพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงนีน่า เพชรรุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายบรรณวัชร ล้อสมทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงบุญรัตน์ ชัยวงษ์วิบูลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงบุญสิตา บุญศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงบุณยาพร จิตธัญญา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กชายบุริศร์พล ราชขันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงปทิตตา เสนพงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๕ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงปพิชญา คชเวช
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงปราณปริยา สนิทชน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายปรีชาวุฒิ มัจฉากลำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ภิรมย์คล้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ วีรงคเสนีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงปาณิสรา ถนอมวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงปารีณา บุญเกือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กชายปติกร ชุมภูชนะภัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงปุณยนุช หิตานุรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ รอบคอบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงพนิดา สมดวงศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงพรนภา แก้วล้วน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงพรรษชล สานุศิษย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กชายพฤกษ์ อุบลรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายพัชรวิชญ จันมูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อวยชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงพัสสนันท์ ตรีมาสชยากูร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงพิชชาภา รวิพัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงพิชญา นิมนวล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงพิชญา อัครพินท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายพิชญ์พิเชฐ
พงศ์คุโณปการณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ ณ น่าน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ อนุธนาปาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ประเสริฐท่าไม้
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงพิมภัสสร โชติสุวรรณศร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงพีรดา รัตนพนาวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๑

นายพีรพัฒน์ อุ่นเรือน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โกฏิรักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ สมพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กชายภคิน เดชานนท์วัฒนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงภวิชย์พร คุณะดิลก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงภวิษย์พร
ฉัตรสมบูรณ์เดชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงภัคจิรา ค้าผลดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายภาคิน กิตติชัยกุลกิจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงภาณุชญา สมิธานนท์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายภาณุฐาณัฐ สุขล้วนนิธิโชติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กชายภีรภูมิ เพิมพูล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายภูมิทัศน์ รักวินัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กชายภูมิรพี ศิริรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายภูวิศ พูลสงวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงภูษณิศา เงินนวม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงมสฤณา สุขขี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงมิณทิตา ระหว่างสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายรพีพงศ์ ปติจรูญพงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงรมย์ธีรา อุตรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ สุรินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ หนูรักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ แฟงสุดโท
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงรัญชิดา เทพสันตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายรัฐนันท์ นาสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงรินรดา คัตตพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พูนสมบัติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กชายวริน กาญจนานุรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายวรเมธ ธัญญสกุลกิจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กชายวรเมธ ภูจอมคา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายวัฒนพัชร โชติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายวายุ ลิมสุวรรณ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายวารุฬห์ กาญจนกิจบำรุง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายวีรวัฒน์ สายแวว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิวิโรจน์

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายศิวกร บุญแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กชายศิวศิลป ปนศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายศุภกร ลีพุทธพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กชายศุภกรณ์ รามจักร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงศุภกานต์ อิมใจ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กชายศุภณัฐฐ์ ผลสินธุ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กชายศุภพิชญ์ ปนรอด
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงศุภิสรา เลิศกมลมาศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงสรัลพร ศรีสดใส
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงสรัสนันท์ สินทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงสุชญา บุญโสดากร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงสุชาวดี อ่วมเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงสุปรียา พวงกิจจา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายสุภกิณห์ วงศ์รัตนพิบูลย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายหัสดินทร์ ไทรเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงอชิรญา พลายงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายอนพัช ลือคำงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กชายอภิชิน ศิลปชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์สถิตวิโรจน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงอศัลยา บุญพักผล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงอันนา สอนบุญตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงอาทิติยา ดิษฐ์เล็ก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงอารยา อันใจใหญ่

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงอารีย์รัฐ เนตรน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายอิทธิกร เหล่าบุญเกือ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายอิทธิพล หุ่นลำภู
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงอินทิรา สมชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ชมชูชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงอุษาวณีย์ ชวยกระจ่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงเกิดสิริ จันทร์กลัด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กชายเงินแท้ ศรีม่วง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กชายเดโชดม สมพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๗
เด็กชายเทพประทาน หงษ์คู

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงเทียนฉาย มโนเกตุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายเบส จิตต์ธรรมเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กชายเพชร คงสวัสดิศรีสุข

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กชายเมธัส ขาวทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิจิตรทัศนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงแพรสุดา ศรีสรวล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงแพรอำพัน ชูจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กชายโชติวิทย์ จันทร์สยาวัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงไชนิส แซ่เฮ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กชายไชยพัฒน์ ฉลาดการ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงไผทรัตน์ ทิพย์มุณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๘ / ๓๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายกฤษฏิ

์

มาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายกวินภพ อะทุมชาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายกษิดิศ เก่งการช่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายก้องภพ เพชรออด
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายคุณานนท์ รักประทานพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายจารุพิชญ์ หนูสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายจิรนนท์ จำนงบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กชายฉัตรธีรพล ปยศิริลักษิกา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงชญาดา โยตะนันท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายชยสิทธิ

์

แดงงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กชายชลันธร ทรงหอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ ฟูเจริญรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สิริพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายธนภัทร ขำท้วม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กชายธนากร อภิธนาคุณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายปวริศ มุ้ยจีน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ ชูนวล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ วัฒนเสวี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงพรลภัส มิตรประสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายพิภัชพนธ์ ทวีวัฒน์ธน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ คูรัตเน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายพีรพล ตังสมบัติรัศมี

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายมารุต โตทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ ลิบน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กชายลัทธพล มาแต้ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายวสุธา รักษ์วงศ์สิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กชายวันชาติ พิทักษ์กุลสิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายวิชญ์รัตน์ สร้อยฉวี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายวุฒิกาล ศิริบูรณะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กชายศิลา ประครองพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายสรรเพชญ สุรกูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กชายสรรเสริญ ตังตระกูลธรรม

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงสิตานันท์ เขียวทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงสุชาริณี สามารถกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๙ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงสุธีรา ลีลากุศล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กชายสุภกิจ สาเรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงสุภชา พูนพาณิชย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายอธิศ เหมืองหม้อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงอนันญา ขาวนุ้ย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายอนุรักษ์ ศิริภักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กชายอัครวิทย์ ทับหลักศิลป
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงอิสรีย์ เชิดพยัคฆ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงเขมมรี สุขธรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายเหนือเมฆ ทองผจง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา เอียมธีระกุล

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายคณัชพงษ์ เพิงมาก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายคณิศร จรัสด้วง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายจตุรพร จารุประกร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงจิตนิภา ประสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงณภัทร ธาราวัชรศาสตร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา มาสอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงณัฐพร ปุชิณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายติณณ์ อ่อนจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กชายนพรัตน์ สุขกลัด
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงบุญฑิตา ปานจำรุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กชายปภาวิน สิมะเสถียร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายปยะวัฒน์ พุ่มห่อ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายพชร วงศ์เขมนันท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงพรชิตา จิตรนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงพรนภัส อนุรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงพลอยชมพู สุขะสุคนธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน แย้มสงวน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายภัคพล อังศุธีรกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายภูกริช บุรภัทรสานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายภูธนันต์ ศาศวัตานนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายภูธนา ศาศวัตานนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กชายมนัสวิน อินแปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงรสิตา โมรารักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงรักชิฎา ชตาสิงห
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงรัญชิดา ฉิมคล้าย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงรัตนากร ศรีโพธิทอง

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงวรรณพร ศุขกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงศิริมณฑล อินศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงสรัลรัตน์ อึงวัฒนานนท์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายสิริวัฒน์ วิเศษภักดีวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสุวรินทร์ วชิรสุทธานันท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงฮิเดมิ ทาเคอิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงพรรณรันต์ ออกหาญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงกรกนก โศรกศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงกรกวิน ลัคนาวิพุธ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๒

นายกฤษฎิธิปก

์

กัลยามาตร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงกัณฐมณี
เตชภณธนาวรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๔

นางสาวกัลยภรณ์ ถิระโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๕

นางสาวขวัญชนก สมบูรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๖

นางสาวจรรยวรรณ์ วงษ์หงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๗

นางสาวจีราพัชร มอญถนอม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๘

นางสาวชัญญนิษฐ์ โภคินบริบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๙

นางสาวธนัญญา สานสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๐

นายธานัท พิพัฒน์เยาว์กุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๑

นายปญจวัฒน์ ชัยนิชยกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงพริมา วิบูลย์ปน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๓

นางสาวพัชรพร สุทธิเทพา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงพัชรากร สังข์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๕

นางสาวพิชชาภา สุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใจสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ระยา จึงไพศาล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๘

นายภัทร เอกมาไพศาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๙

นางสาวภัทรภร รอดเทียงธรรม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๐

นางสาวภัทรวดี เจริญกิจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงมนัสพร
งามแสงรุ่งสาโรจน์ ๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๒

นางสาวรรรนรี สิริฤกษ์วิภาส
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๓

นางสาวศศิกานต์ เขียวประทุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๔

นายสรวิชญ์ พงษ์เสถียรศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๕

นางสาวสัณห์สิริ บุญตา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงสิรารมย์ ตังตระกูลธรรม

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๗

นางสาวสิริยากร ประทุมมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงสุภชา กุงวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๙

นางสาวอรนลิน ภิรมย์สนธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงอิสรีย์ ธนาดำรงค์
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๑

นางสาวจารุวรรณ แก้วสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๒

นางสาวธีรนุช วิไลพรหม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๓

นายวสุธร อภิวัฒน์พงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๔

นายสมศักดิ

์

แสงคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๕

นางสาวสิมิลัน มีแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๖

นางสาวสุรีย์ องอาจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงกมลฉัตร อรัญโสตร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงกมลชนก เจริญชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายกมลเทพ บรรเทิงใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายกรดนัย เขตชมภู
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายกฤษกร พันธุ์วิเชียร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายกลวัชร เปรมพันธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชนะอุดม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงกาญจนสุดา ฉำมณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงกิตติมา คงสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงกิติยา พุ่มมีจิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงขนิษฐา ปถวี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายจักรรัตน์ สวัสดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงจิรนันท์ อินควร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรพาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พูลสมบัติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองนวล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กชายชลธี ศรีมีธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายฐิติวัสส์ จังหวะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายณัฐธิวุฒิ มานะกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงณัฐริการ์ สิงห์สีดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายทัพไทย ชลาสินธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายธนดล ทองกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กชายธนโชติ เกิดมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงธมลวรรณ สุรายรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงธิดา ผาสิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายธีรพันธุ์ เรือนทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ เมืองช้าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงนิชาภา นิลทะรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงนิลวัลย์ คุยบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ คำน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงนุชจรี แก้วภักดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงบุตรกัลยา แก้วกระจ่าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงบูชิตา มนัสชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงประณิฌา งามเฉลียว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงปรียานุช อาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงปณณพร ห้วยกรดวัฒนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ บุญลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เริมรักรัมย์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงพัชรเนตร กลันเกษตรวิทย์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ทนแท้
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงฟาใส ช้างเอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงภคิณี ชนนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายภราดร พูลทวี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงภูริชญา กิจสมัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายภูริภัทร์ จุมพิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงมยุรา โพธิวงษ์

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงมลฤทัย สินอุดมกาญจน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีประมวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงมินตา รุจิรัตน์นันทกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายรชต ลิจ้วน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายรัตนกร รัตนเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงวนิดา ญาณธานี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงวรรณธนิษฐ์ โสภณสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงวรรณภา เอียมนาคา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงวรรณิดา กลัดสำเนียง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กชายวีรภัทร คงขำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายวีรวุฒิ ภูลายขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายศรัณชัย ท้วมกลัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ นาถธวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โนชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายศิลปชัย ไทยมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ผโลทัยพิเชฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายศุภัช โสมเค็ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายสถาพร เพ็งยอดวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กชายสรวัชร์ หอมธานี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ท้วมเกร็ด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายสาธิต สีลาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงสายทอง สาวิสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ เชาวการกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล พรรณแดง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ วงษ์คำหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทิพย์สุมานันท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงสุนิสา ศรนุศิล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา เรไร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงสุภานันท์ จะแจ้ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กชายสุรเดช สุขถาวร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ตะเพียนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงหทัยพันธน์ โกศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กชายองอาจ วัชโรทัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายอนุชา ชาวศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงอรอุมา หลักชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงอริษา หลวงวัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายอัทธนีย์ เตชะฤทธิไกร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๑
เด็กหญิงอัมรินทร์รัตน์

กันเชียง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงอุมาพร ทัดแช้ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จินดารัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงเนตรชนก สามบุญเทียง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงเปรมสิณี อยู่ศุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงแพรววนิต ใจอุ่น
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงโสภิญา ชนประชา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงไอลดา ศรีเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงกมลชนก ศรีวัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายกรกฎ ฉุยเนย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงกัลยกร ทองทับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงญาณิศา เพชรเย็น
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใหญ่คำมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงณัชชา วงค์คำคูณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ คงถิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายธีรพันธุ์ เชือคำสอน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายนัฐพล ปอสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงนันธิกา ศักดิสุภาพ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุพรรณนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงพรพิมล ชัยลินฟา

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ณดา โชตินนท์พันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กชายวัชรพล สุขรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กชายวิษณุ ชัยพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา เลิศรัตน์ชัยวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

มีทวี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กชายอดิศร อินทร์พิทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กชายอธิชาติ ฉิมมณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ ฤทธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายเด่นดนัย ประทุมแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายกิตตินันท์ มหาบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงคนึงนุช ชืนสนธิ

่ ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กชายจตุรภัทร ชุมรักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บ้วนนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายทรนง ใจเชือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายธนชัย กรรณสูต
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายธนากร สมสุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ปนก้อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายธีรภัทร ชาวหงษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงบุญสิตา ทองแพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เก้าวงษ์วาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๑

นางสาวกิตติวรา น้อยปานะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๒

นางสาวณัฐพร สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๓

นางสาวทิชานันท์ สันตกฤษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๔

นายธรรมธร งานแข็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๕

นางสาวธาวิธี ดวงอุปะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๖

นางสาวนรินทิพย์ โคกทับทิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๗

นางสาวปฐวีกานต์ มณีใส
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๘

นางสาวพัชดาภา ละมูลละมัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๙

นางสาวพิมพ์ชนก นาคใหญ่
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๐

นางสาวพิมพ์ชนก วงค์นาแค
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๑

นางสาวรพีภรณ์ สุขชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๒

นางสาวสุปราณี กามขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๓

นางสาวสุปรียา ทิพย์สุมานันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๔

นางสาวสุภัทสร ดวงจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๕

นางสาวเบญญาภา เปานิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๖

นางสาวนันธิวรรณ พันประโคน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๗

นางสาวปณิตา ชูสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๘

นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรจิต
๑๖/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วสุขใส
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงกันชลิตตา คำผาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กชายกิตติธัช เลิศสำราญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กลัดจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ตรุษสาท
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายณัฐกิตต์ บ้งจ่า
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ เปรมปรีชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ โภคา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงนุชมณี หมันไร่

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงปลายฟา สุนประชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงปวีณ์กร สุวรรนาคม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กชายปญญา ตติยธรรมาภรณ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กชายพชรพล จงรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ นามแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงลักษิกา ผิวสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงวิมลพรรณ มีรอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงศรัญญา แก่นพรมมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กชายศิรภัทร หรือนรินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงศิริญา นาคแกมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงสิรินาถ พงษ์แตง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วสว่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงสุพัชชา คะจิตรแขม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กชายสุรักษ์ งามบุษกรโสภณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงอริศรา โพธิมีชัย

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กชายอัครดนัย หงษ์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กชายอัครวิทย์ แก้ววรรณา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงอโรชา กอคูณกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงเกตุมณี กงเวียน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงเกวลิน จันทร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงเฟเวอร์ เอ็มบาจู

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายกฤษฎิยา กองเตย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กชายกิตติพงศ์ ขวาลำธาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงจินดาหรา หมายใหญ่กลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงจิรัชญา แย้มเฉลียว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา ใจผ่องใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นุรักษ์เข

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงชิตชนก ประสีระตา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลเดช
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงณัฐกัณย์ มันคงภักดีสกุล

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ คมขำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ พิชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงณัฐัชชา ชนะเทศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงณิชากร นาโสกบัณฑิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงณิชานันท์ ไพเราะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงทวีติยา บุตรกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กชายธนกร ผดุงไชย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายธันวา บุญชู
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงนพเก้า ใจซือ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กชายนราศักดิ

์

นวลศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงนฤภร นามมูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงปนัดดา สีดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงปนัดดา เจริญสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ถาก๊ะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงปานดาว บุญสมศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายพันธกานต์ นิยม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา ปองกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กชายพิริยะ ดิงพุ่ม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงพีรดา สายราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กชายพีรพณธ์ แก้วมาก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงฟาลดา วงศ์จีน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี คงสมพรต
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงรุจิรารมณ์ วงศ์วิเศษไพบูลย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงวณัชยา ไปปอด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายวรายุทธ แดงจีน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงวิมลสิริ จันอาจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ครุฑทางกูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงศศิธร บุญเต็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล มหาดไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวัณนะศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายศุภณัฐ เติมสายทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กชายสุนันท์ อินทร์ชิเดช
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงสุนิสา งอมสระคู
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายอดิสา รุ่งโรจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงอัมพร อ่อนสำโรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงอิสรีย์ แก้วจีน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงเจตสุดา แก่นโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์วิโรจน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธงไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงกานต์ทิตา วิมูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายจักรินทร์ นิลบ่อ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงจารุภา ยุทธนาโยธิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงจินตภา ภักดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฉลาดคิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงดวงกมล ตะโกนวน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงถิราวรรณ วุฒินาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กชายทศพร ใหม่ถนอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กชายธนภัทร์ ตันสถาวีรัฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กชายธนรัฐ อินทเสโน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กชายธันวา ศรีสดใส
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายธีรนันท์ ขันตรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงนรีรัตน์ กอเกษมสำราญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายนวพล พุกอูต
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กชายนักปราชญ์ บุญญกนก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ คำใบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายปฏิณัฐ ถวายนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายปยวัฒน์ แจ้งใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงวีรดา สมบูรณ์บัติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายวีระพัฒน์ น้อยศิริสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายวีระยุทธ บรรลือทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงศศิธร หอมหวล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงศศินา ล้านทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กชายสิทธิโชค มหัทธนานนท์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายสุดฤทธิ

์

วิสูตรสาครดิฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงสุทัตตา ทรงสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนนาเลน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

แดงพูลผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กชายอธิศ จงรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงอริสรา ส่งเสริม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กชายเจษฎาพร แสงงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กชายไชยา ธูปโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ แก้วคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กชายกฤตเมธ อินทร์วัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงกัลยาณ์ ทองทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายกิตติกร ตังสูงเนิน

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายกิตติคุณ ใยทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายขวัญชัย ผายผัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงฆณวรรณ ดีนาจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงจตุพร สงวนพันธุ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายจตุพล ขุนหมืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงจรัญญา ขาวเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กชายจักรภัทร ผาสานคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายจิรพัฒน์ หอกกิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เหล่าโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายจิรายุทธ โศภางกูรไพร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๔

นายฉัตรชัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๙ / ๓๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายฉัตรทอง จ้องสระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงชนนี วรนันท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายชนะพร คุณุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงชนาภา ดีดวงพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงชนาภา มาตรสวิง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงชลลดา ปานเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กชายชวลิต ซาลำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กชายชัยชนะ ปนประชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงชุติมา แสงโพธิแก้ว

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองอินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายฐิเตมธ ยามี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงณัฐชิชา ชินวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงณัฐริการ์ น่วมจาด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงณัฐวารา คงกะพัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จินดาวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สีรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายต้นตระการ เสนคะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงทัยธวดี เนตรแสงสี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายทีปกร เฮงเฮา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงธนวรรณ สีสะใบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิมังกร

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงธนัยพร พูลเปยม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายธนา วรนันท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายธนากร สกุนินนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายธนากร เอมอุ่นจิต
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงธัญธร เกิดลาภ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ ไชยบท
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ สัตย์นันท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงนฤวรรณ แสงอุทัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายนัฐพงค์ ยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายนัด สีดานา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายนัทธพงศ์ สุขใส
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กชายนันทวัฒน์ น่วมคง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายนาคพัฒน์ แปนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๐ / ๓๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กชายบารมี วุตติดำรงธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายปฐมพงษ์ จันทร์สมบูรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงปฑิตตา เปล่งคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงปนัดดา พลอยสมบูรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กชายปรมินทร์ หะติง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กชายปริญญา เนียมประเสริฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ญาณสูตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงปญริดา รัตนาดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงปยธิดา แพรแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงปยพร บุญชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายปยะ จ้องสระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงปยะมล นิมเนียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กชายพงศกร วณิชวรกาญจน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงพนารัตน์ วงษ์สว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ วรรักษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงพิกุล ชูชมงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงพิชชญาดา ปูนันท์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงพิชามญช์ ปานรักษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายพีระพล สุวรรณชาติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี บุญเฟรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงภาณชนก เติบโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กชายภานุพงค์ ยิมสำราญ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงมณณัชชา คุ้มสิงสัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงมนฑกาล ชาญเลิศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กชายรพีพัฒน์ เทียมทนงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายระพีพัฒน์ เทียมผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ ชาตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงรัชนีกร ใจเทียง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายรุจิภาส มัฎฐารักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงลักษิกา แตงดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วันชูเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายวรชิต เบ็ญจขันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงวรรณนิภา แสงสุทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กชายวราวุธ สวัสดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงวริยา ฝงนิล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงวริษา ปญญากมลกิจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณเนตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายวัฒชลัญ สุขเกษม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงวัลลษา พุกปาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายวิทยา อินทร์งาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายวิรัชย์ ชัยชิต
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายวุฒิชัย ภูมิถาวร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายศราวุธ ดีโคตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายศักดิชาย

์

วรรณชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฉันมิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หวัดสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ชำนาญโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงสมปารถนา หาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๙
เด็กหญิงสร้อยสังวาลย์

สืบตระกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงสลิตา ปตทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายสหบดี สาระธรรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายสาคร บุญมี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

แก้วขำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงสุขฟา ร่วมงาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี แผลงมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงสุดา ดาวจันอัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงสุธิตา อุยทับโท
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายสุธี สินลือนาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงสุปราณี สิมมาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงสุพิชญา ไกรสรเสนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายสุรมนตรี จำเริญวัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงสุวรรณี ถนอมกล่อม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เพชรงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายหนุ่ม ลุงลกตาแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงหฤทัย ไชยสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กชายอณุลักษณ์ จำปาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กชายอดินัน แก้วเผือก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กชายอนันตชัย ศรีละมัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๒ / ๓๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายอนุวัฒน์ สาแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กชายอภิทัต แซ่ก้วย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ ปองขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิลือไกล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนประดิษฐ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงอรพินท์ วิมูลชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กชายอัษฎา ลีบุญส่ง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายอัษฎายุธ โพธิศรี

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กชายอานนท์ อันอุดม

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายอำพล รักเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายอำพัน รักเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงอุมาพร เกษแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กลัดจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เขียววิชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงเกศสิรินทร์ วงศ์คำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุทธิโสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายเทพธาดา งามขำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงเนตรชนก เกษอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา เพชรประดับ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กชายเมธาชัย ศรัทธาผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายเวธนี เนตรเอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กชายเอกราช พลอยประดับ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงแพรวรุ่ง นิมกลาง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงไอลดา ถาพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายกิตติเดช ประเสริฐสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายคิรากร เงินนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายชาญชัย คุดชิตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายชินวัตร เณรนาค
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ หมันยม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายณัฐพล จันทำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงณิราวัล ขันบรรจง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กชายธีรเดช มันคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายพนากร มณีสาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงพนิดา พลเทพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีแปน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายภูผา ทวีโชคเลิศชัยกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงมัทนา อยู่เปา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโภคา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงรัตนมณี ถินพนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กชายรุจิศรรค์ เรือนสุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ พึงประชา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายศรัณย์ เขียวเหล็ก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายศักดิดินันต์

์

พิมพากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ต้นเกษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงสุภาณี หงษ์เวียงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายสุรียันต์ ลิสอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กชายสุวิทย์ แซ่หว่อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แผนทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กชายธันวา ธาตุทองคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กชายธาดา บัวศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ อ่อนโยน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายนราธิป เทียงผง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงปภัสสร สีดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายพิรภัทร์ ดีแปน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายภูวดล วรนันท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงลูกเกด วรนันท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายวุฒิชัย อยู่จันนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงอริสรา พันธ์ยาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ สามหมอ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงวารุณี ทนยิม

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงวิภาดา บาชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงศิริพร ชัยมงคล
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายอธิศพัฒน์ ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถินประวัติ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๕ เด็กหญิงนกเบญจวรรณ
จันทร์ปราง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงพรพิรุณ ตาโบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงพิมพา ตุ้ย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กชายวศิน สิริวงศ์วรัณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงสกุลรัตน์ บัวบูชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๔ / ๓๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายอติเทพ กลันเกิด

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงอำ ตาโบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงอ๊อก ตาโบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายจักรกฤช ธรรมจักร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงญาณสิริ หวังขอบกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายบดินทร์ หอมระหัด
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายวราวุฒิ การะเกตุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงสุภัชชา มหาพรหม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงกัญญเนตร ถินปวัติ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายธนาวัชร เปรมปรีดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายธีรวัฒน์ อำไพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงกรกช บุญประเสริฐ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงณิชารีย์ สอนพรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงวรรณพร ฟกสอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วพฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงณัฐวรา คำตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เตชะดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงนิชากร เพลินจิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงบุษบา ปนนิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงศรุดา แก้วมณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงศศิประภา สีหมอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงศิริภัสสร แก้วยก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงเพชรา แก้วแจ้
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงปภัสรา ทุมคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงพรดา บูชา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงพรทิพย์ รัตนประกรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชาญชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงมณิภา เชิงดอย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงมาริสา อ่อนสุด
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงรินรดา กลินกระสันต์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงลลิตา ท้วมนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงสศิการณ์ แย้มพราย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงสุคลทิพย์ ใจเอ็นดู
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงอภิญญา สนธินุช
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงอรพรรณ ลืนกลาง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงอัญมณี อ่อนพิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงเสาร์ แสงนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงกชกร วงค์กระโซ่
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงกนกกานต์ กองแพง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงกนกพร มูลเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายกริสนัย หงษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายกฤษนัย ประทุมศาลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงกันติชา กลินมัคผล

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายคำรณสินธุ์ ศรีเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายจักรพรร พวงนางแย้ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงชนิตา พรมนิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายณัฐพงค์ สมพินิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ เงินนวม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยจังหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายธีรพันธ์ ศิริวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ใช้เจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงนพรัตน์ จันทรสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายนัฐวุฒิ อินทร์เผือน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายบัญชกานต์ สินสวนจิก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ประทุมเมศร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงปนัดดา ผากา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงประภัสสร จันทผิว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงปนคำ เจริญสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงพรชนก พูลสมบัติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กชายพัฒนพล โตรา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายพิพัฒน์ คุมพล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายภูริทัต ท้งไร่ขิง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายภูวดล รืนชิต

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงรักษิณา กีตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เปรมปรีดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงศรินทิพย์ ทับทิมหอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายศิริมงคล จันทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีลาอำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายสัมฤทธิ

์

นารอด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายสิทธิชัย เผ่าจือ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงสิริวัลย์ ญาติตาอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงสุชัญญา พรมสุดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แซ่หวา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงอรอมล เปลียนกลิน

่ ่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายอาทิวราห์ อวารกิจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายแรกพบ ดิษฐเกษร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงโสภิดา อินแปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงไพริน ทองล้วน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงอัญญารัตน์ ศรีหวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายจตุพล จูมเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายธนกร พันธ์ฮีค้า

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กชายนนทนันท์ อินแปน
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายนพรัตน์ มุมทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงรอด อินทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา กึงวิชา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงชนันทร เรืองรังษี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายณัชพล ธรรมวิเศษเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงศิริพร เพียรทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา กรทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงสุธาสินี คุมพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กชายถิรธรรม ศรีพิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กชายสมชาย ลุงเข่ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ มูลราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงนลินพร ศรีวัฒนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงสุขเหมย ตาแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ วงค์คำแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กชายอาทิตย์ แซ่กัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา กวงแหวน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายฌาญศิริ แช่มนาสวน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงณันธิดา แก้วเวียงเดช
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายบดินทร์ บุญปก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายศรจักร สายลาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงศศิประภา ตาลฝอย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายสมชาย ตาเสาร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายอาณัฐชาติ องอาจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงชนิดา ชาวสวน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายปรัชญา น้อยประชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงวรัชยา รุดเครือ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กชายกิตติกานต์ อนุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อนุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายจินดา ทองดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ ด้วงลอย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงปาหนัน ทองคำศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงรินรดา กิวระแยง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงศิรประภา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายอรรถพล สุวรรณเนตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงชาลิสา เกิดภู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ทัพวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงนฤมล ไพจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงบุษยากรณ์ โพธิทอง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายประกิต ฤทธิประเสริฐ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กชายพงษ์เทพ เกติพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงพรชิตา อินสุวอ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กชายสรยุทธ์ ทศลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงนำผึง

้

มีทอง ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กชายคณาธิป ไผ่โสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายดนุพงษ์ สีเหลือง ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายนาธาร แตงพึงผล

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ประนมศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กชายปุณณสิทธิ

์

วุฒิเจริญเกียรติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงพัชรพร สามร้อยงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญจิตต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงลีราวดี วาชาวนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ กันภัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงสุชารัตน์ ทองมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงอรอนงค์ สุขใส
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายเจริญ วงศ์ศรีแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงกนกรัตน์ กระถินไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พุ่มบัว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงจันทกานต์ โกมลวาทิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงจุฬา ทรัพย์มณี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงชุตินันท์ แซ่ล้อ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงณรัชช์อร พรฉัยยา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงณัฐศศิ พรฉัยยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายติลานนท์ หินพิมาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงธนพร แซ่โง้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงนาขวัญ นาคจีนวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงปยธิดา สีแตงสุก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พัฒนวิบูลย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายพีระพัฒน์ พันธ์แก่น
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายยศพัทธ์ งามบุญปลอด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงรัชฎา นาเวียง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายวรวิชญ์ พุกนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงวรัมพร เณรผึง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ คุณประทุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ สร้อยโท
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายสนันตน์ นิจโคป
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงสุพรรณี สีดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายอนุภัทร นิโกรถะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กชายอัศม์เดช สุขสงวน
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายอิทธิโชติ อ่อนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงเอมิตรา ศักดิศรี

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายกิตติทัต แซ่กัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายก้องภพ วิศวสุรกฤตย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา สุดลำเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงจารุณี พิมพ์มีลาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายจิตตพัฒณ์ สนสร้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายจิรายุ เขียวราชา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายชนะศักดิ

์

โภทชงรัก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงชนิษฐา เพียรไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงชินันดา พันแตง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายฐาปากรณ์ เชือรามัญ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กชายณอน พรหมสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงถลัชนันท์ พิสัยเลิศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายธนบูรณ์ พัชนีย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๙ / ๓๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายธนาธรณ์ หอมพวงภู่
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงธนิตา นาราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กชายธนโชค ศรีสุขวานิช
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงธันยพร ท้วมเกร็ด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงธาริกา วางเหลียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายธีรวัฒน์ กิจเจา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายนนทกานต์ น้อยแพง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงนพวรรณ บรรเทาวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กชายบวรวิชญ เบ็ญอาหลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงบุษกล วัฒน์รณชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงปริยากร อ่อนคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พากุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายพงศธรณ์ คำสาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายพงศภัค พัฒนต่อตระกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายภานุพงศ์ ทัยทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ อาคเนย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงยุวดี เกิดท่าไม้
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงรุชินาถ อินทรกำแหง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงวัลย์ณิชา วรรณกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายศักรินทร์ พงษ์โนรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงสุกฤตา สร้อยสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงสุชาดา ถกลธวัช
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงสุตภาวี ชัยชววุฒิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงไอลดา ประทุมวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงดวงรัตน์ เขียวราชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงนริศรา สืบสุนทร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กชายวาคิม ทองเทพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ แพงสาระ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กชายดลสันติ

์

ทรัพย์จรัสแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงบุษกร ยวนยี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายภานุพงศ์ บุระพันธุ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายภูรินทร์ ตังใจ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กชายสหรัถ หนูมาน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายจักรกฤษ ชมชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงวรรณภา เพลียสุริวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กชายสหบดินทร์ ฝายเพีย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มท้วม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายกฤติน เอียดขวัญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ้อยหวังผล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาภอินทรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา พรพ่วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายกิตตินัฐศักดิ

์

สุนทรารักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กชายกิตติภพ บุษย์เพชร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายกิตติเดช รักษาพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงกุรุพินท์ ตัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงครองสิริ พันธุ์ศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงจันจิรา เลือนสันเทียะ

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงจิณณพัต แก้วคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงจิตราภรณ์ ต้นพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงจิรัชญา แสงค้า
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายจีรวัฒน์ เชยชืนจิตร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงชนันภร พานะหิงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายชยานันต์ บุตรภักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงชิชากร รักษาพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เปยสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงณัชชา สมานพร้อม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

ทิพย์แก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คลังระหัด
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายณัฐชนน ยุบรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กชายณัฐชนันท์ จินดานิล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เย็นเปนสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจสิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กชายณัฐเดช คุณรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายณัฐเวช คุณรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิกำลัง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงณิชชา แก้วกระจาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กชายตรีวิทย์ เนตรกันทา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายตะวัน รุ่งโรจน์รัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กชายธนกร รุ่งเรืองพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ จิระเดชากร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กชายธนัช ทองนพ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กชายธนาธิป จักรช่วย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายธรรมณัฐส์ ยุทธ์ธนประภา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงธัญทิพ นาคมี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงนทฐนัน หลู่โบม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กชายนนทพัทธ์ อนันสุข
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์หนองแวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงนิรามัย ภูโคกค้อย
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงปริณดา ชันจิรกุล

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงปรียนันท์ ตาทิพย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายปรุฬห์ สุขสุศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายปญญา วรฤทธินภา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กชายปณณวัฒน์ มันแก้ว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กชายปณณวิชญ์ ตังศิริเสถียร

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายปติภัทร ปะนามะทัง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กชายปุณณวิช เติบโต

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงพรกนก บุตรสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงพรนภัส อ่อนเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กชายพลลภัตม์ เกิดสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อาจฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีอนันต์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กชายพีรณัฐ บุญเหลือ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กชายพีรภัทร พ่วงแสงสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงฟาติมา ดีสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงฟาใส หนูมาก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กชายภรภัทร ประยูรศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กชายภูธฤทธิ

์

อุดมโภชน์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงรัญชิดา ดวงจินดา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงรินลณี พลมนตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กชายฤทธิชัย กาญจนพิศาล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กชายวรทย์ ภักดีโต
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กชายวรวุธ เลียงรักษา

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กชายวรินธร ธรรมสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงวรินรำไพ ชืนสกุล

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กชายวัชรพงษ วิภาตะไวทยะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กชายวิรุฬห์ มีรัตนารมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กชายวีรภาพ รอดบุญลือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายศิลวิชญ์ นิลโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กชายศิศิร์นพัช น่วมสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายศุภชัย ศรีสังวาลย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงศุภัคสรณ์ วิทยาฤทธิพากร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายสมพงษ์ ทองสุข
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงสรชา ยูซูฟ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายสรวิชญ์ แปนสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กชายสหรัชณ์ พรหมจิตวราพัน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ อินศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กชายสิรภพ กลินมัคผล

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายสิรวิชญ์ พึงคำนวน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงสิริขวัญ มานะกุล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายสิริภัทร พูลสุมล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กชายสุกัลย์ ตู้จินดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กชายสุทธินันท์ พิมพินิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงสุพัชชา เศรษฐท้าว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงสุภัค แตงเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงสุภาพร นาชิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงสู่ขวัญ ภูมิชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายหัสฐภูมิ ชุมรักษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายอติกานต์ แก้วงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กชายอธิชาติ วิระกุล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายอธิป เมฆเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายอนุชิต นามฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงอภิญญา ปญจารักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กชายอรรถพล หวังฟงกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กชายอัครโชค รักษ์แพทย์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงอัณณา โอสถพรหมมา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กชายอานนท์ อยู่คง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กชายอานัส สายบุญยืน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายอิทธิกร เสวกวิหารีย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายเจิมศักดิ

์

น้อมบุญลือ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายเพชรพงศ์ พัฒนพรพงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงเมธิณีย์ ภูแช่มโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงเรณุกา เหล็กเพ็ชร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๘
เด็กชายเสกสรรเสริญ

กำหอม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วรวิลาศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงแพรวรรณ เวฬุวันนัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายโพธิธรรม เลียงรักษา

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงโสภิญาดา รัตนโกสุม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงกรินทร หลักคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายกำแพง เดชะศิริพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายกิตติโชติ พรหมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงขันติยา รักงามใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กชายคริสต์มาส ผันหลัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กชายชนาทิตย์ ทองบุญเพียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงชนินาถ ยืนนาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงญาณิศา สังข์บุญลือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ มะโนชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บำรุงหมู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ วัดเสนาะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงอนัญญา ทิพรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายเธียรวิทย์ เชิญขวัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กชายกิตติภพ รัตนปรีชาชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายชนาธิป ช้างแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายณภัทร เปรมใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายณัฐดนัย เอียมชัยสิน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กชายศักดิโชติ สายใจไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองเผือก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรือน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สายเนตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงกฤติยา จิตรากูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายกฤติเดช ศรีจอมขวัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายกฤษณะ เพิมพูล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กชายกฤษดา เมืองหริง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ทรงจรินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กชายกิตติกร เวียงชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กชายขนบ วิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงขนิษฐา คงอยู่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา ดิษฐประเสริฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ โสรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงจิดาภา ไชยสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กชายจิรายุ อานอาชา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงชวาลา จันทสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงชวิศา ฉันทวรารักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๙

นางสาวณัฐนันทร์ กาญจนารักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กชายดารายุทธ ลอยไสว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กชายตนุภัทร แก้วแววน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงตะวันฉาย สายแวว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กชายทศพล พวงงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงทินประภา สุภศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายธนกฤต อึงไพเราะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายธนพล ปนปน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงธวพร ตรีเนตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเหรา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายธินพัทร อ่อนหวาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายธีรภัทร ลอยชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ พงษ์เสือ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงนภาพร ชาวแปดริว

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงปยะพร แก้วนำใส
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กชายปยะพันธ์ กระตุดเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กชายปุณณวิช ปนเกล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กชายพรชัย บุญพา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงพรพิมล เอกสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงพัชราภา มารุ่งเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงพันธิสา ศรีนวนแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงพิมพ์พิมล จรูญคงคา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงพิยดา เสือทอง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กชายพีรพล วะณานิชย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กชายพีรสิทธิ

์

ชาติกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ ฤทธิจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงภัทรมน ก้อนเพ็ชร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ คงยิง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายภูริ จันทร์เพชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายมนฑล ขำขจร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กชายมนตรี อ้อมงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงรจนา เอียมสอาด

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายรัตติภูมิ กันทะวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงลิลาวัล คู่แก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงวณิดา อำสว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงวรีรัตน์ ฐานเทียง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ แสนนาค
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายวัชรพล ไทยเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

ภูใบบัว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายวีระภาพ คงบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายวุฒิพงศ์ ธานุรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายศรัณย์ บัณฑิตไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงศศิวรรณ วันอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายศักดิสุวรรณ

์

ไชยพิเดช
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงศิวาภรณ์ สุภาไวย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงศุทธินี คล้ายสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายศุภกช พลชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ คำหอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงสาธิตา แก้วคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงสิริกร ขาวพ่วน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายสีหเดช ศรีเหรา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี อยู่สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุทธิประภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายสุวัฒน์ ธรรมมาพาณิชย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายอธิป โสนาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุดมชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงอาม ตาแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายอำ ตาเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายเกษมพันธุ์ ชาดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงแจ่มนภา พันทะมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงกชกร ทรัพย์ประพฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กชายกฤษฎา หุ่นทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สกุลทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงกัญยารัตน์ เพ็ชนะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กชายกันทร สมภพโภคากุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทศสวัสดิวงค์

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายจิรประวัติ นันใจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบอร์ไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงชนิตรา ไข่ลือนาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงชัชชนก รักนำเทียง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายชัยพร สนิทท้าว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงณฐินี เทียนจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายธวัชชัย เจริญสันเทียะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เตปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงธิญาดา วงศ์งาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงปาริชาต สง่าในเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงผกาวรรณ พรหมจำปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงพรนภัทร มงคลดาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายพลพจน์ ปองคำมีกุลพงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ จันทร์มี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายพิรุณชัย ชอบแฝงกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีมณฑา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายยุทธนา นามเนียม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงยุภาวดี รู้ขาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงวลิดา มาชืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงวัลย์ลยา วงค์เทพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประกอบสาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายสราวุฒิ ลับไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงสุนันทา สิงครุธ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายสุวิทย์ ทับเถือน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงอติวิชญ์ สมยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๓

นายอนุพล บัวสนธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงอรัญญา หาญขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงอัญชิสา ทิศกระโทก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงอาริยา ทะหารกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กชายเขตร์แดน ชาวแปดริว

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงเนตร์นภา ลีสุขสาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายเพชร ตางจงราช
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงแก้วใจ ตาไส
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายไททัช ดวงมาลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงไพลิน ชมภูพืน

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายก้องเกียรติ กุดวงศ์แก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงจริยา เปยมบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ สามกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงทิฆัมพร แก่นนาคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายธนาดล สุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงนันทิชา สังสนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กชายบูรพา สืบดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงปภาวดี หงษ์ทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงสุชัญญา พลเสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กชายอาทิตย์ โคตะมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กชายอารักษ์ อาสุระ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กชายเตชสิทธิ

์

อินเลิศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายเอกพล พ่อกว้าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงโยษิตา แผงไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๗

นายคมกริช ขันธวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กชายฐิติกร ลีแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๙

นายสุรศักดิ

์

สุทธิประภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงกมลพรรณ พรประทาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงญาณีรัตน์ พรมรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงวิภาดา โต้งค่อม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายศักดิศรี

์

ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงสิรินทรา ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กชายอ้ายแลน ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา กันหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงกันต์สิณี แก้วอำไพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายกิตติ ศรีบาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย คงนาค
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงจารวี ทาวี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายณรงค์ นายคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายทองแท้ เพ็ชร์รัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายนิธิพัฒน์ ชืนวันทา

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กชายปรัชญา ศิริสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ทิพย์ถำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงศุลีพร พันสมุทร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ซอแระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กชายเจษฏา ตอแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงเวธกา มีคม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กชายชัยณรงค์ วิเศษสมบัติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กชายนัฐพงษ์ เทพาหล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กชายมลชัย สว่างวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

รักเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วงวิลาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๕

นางสาวปณิดา แสงแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๖
นางสาวประกายเพชร

ผ่องใส
๒๙/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายกิตติชัย ฤกษ์เกษตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงขวัญชนก นาคสงวน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงจารุภา ครุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายจิรภัทร สกุลนุ้ย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ปลาบู่ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงชญาดา แสงเดช
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงชนัญชิดา อังคะลา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงชิดชนก ทองสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายฐิติพล วัฒนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงณภัทร รองเดช
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เปยเยีย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงณิชาพร สมบูรณ์บัติ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงทยานันท์ เดือนสมร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงนิมมาพร แตงจัน

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงนีนนารา นุ่มวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงปุณฑริกา แสนเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายปุณมนัส วัฒนาอุดมวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายพงศพัศ กลินมะลิ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายพงศภัค จำปากุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒ วิมลมุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงพชรพร กองวารี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงพรรณปพร นวลเนือง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงพีรดา ชัยพิชิตพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงภฤศมน รุ่งประชา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ จันอุดม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงวริศา ณัทกลทีป
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงวาศิฐี เข็มทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงวิญาพร เปนวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายศิริมงคล สัมพันธมิตร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กชายสุวิชชา แก่นพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคุ้ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงอริญชย์ อำไพบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงเมขลา ประเสริฐเมธ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตันเจริญสุข

๊

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กชายเอืออังกูร

้

ฉลาดคิด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงกนกพร มาน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ โพธิพร้อม

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงกรกมล บำรุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กุลครอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กชายชญานิน อุตสาหะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงชนกานต์ สระสม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงชลดา จรดล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิริทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญนำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กชายทองธารา คุณาเสงียมพร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงทิวา แคเขียว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงธนัชชา ตุ้มโหมด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายธนาธิป สินสงบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กชายธนานนท์ เชาว์อยชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กชายธราเทพ สินภัย

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงปนัญญา เกิดสินธุ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายปภังกร เพ็งจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงประภาสิริ ระคร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงปาณิศา ศรีผ่องงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงปานตะวัน ศรีทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กชายพัศกร มันคง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงมาสวลี บุ่งอ้อม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงวริศรา ผินนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงวริษา เกตุแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

จาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงสุกาญจดา สุขศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงหทัยกานต์ เกตุขาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โสมาบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายอภิวุฒิ สวัสดิถึก

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงอลิสดา แสงภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ มากสมบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงอุษามณี สุขอร่าม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายเศรษฐ์ สิปกรสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงโชติกา เล่าอุย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงโศภิดา บัวแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายกนก เพชรหยอย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงกนกพร กลินพยอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงกมลนัทธ์ อินทร์ประดับ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงกรรณิกา กลำอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เอียมประดิษฐ์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายกิติภูมิ วงษ์ภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจริญบุรีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กชายชยากร หมืนทวี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงชาลิสา สกุลหิรัญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงณัฐวิภา แจ่มกระจ่าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงดวงกมล จรดล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงทิพนรินทร์ ทันวิมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กชายธนกร นฤขัตรพิชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กชายธนกฤต สุนประชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กชายธนวันต์ ทองทวี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงธนิดา เย็นสบาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงนนธพร จ้อยทองมูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงนรภัทรพิมน บุญอันประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายนิรุตกุล บุราณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายบัณฑิต เผือนประไพ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงปวริศา ทัดแช้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงปาณิดา ถิรธนดิษฐ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงปยะภรณ์ ประการแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายปยะราช ศรีคำนวน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายพงศกร น้อยบาท
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ชูเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายพิริยะพล แสงเดช
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายพีรพล พิมพ์หล่อ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กชายภาณุพงค์ แสงแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงมุทิตา พุ่มแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงรัตติยากร ชุนใช้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายวรพงศ์ เจียวท่าไม้
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายวิชญ์พล ทองปาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงวิภาดา ผงอ้วน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงศิริญญา คงพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ แดงมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กชายสถิตภพ ชัยรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ชูเลียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กชายสิรภพ ประคินกิจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กชายอดิศร เศรษฐกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กชายอดิสร อิมยิม

่ ้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายอำนาจ นิยมญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โพธิวัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กชายไอศูรย์ เพชรมณีคุปต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงกิตติยาพร กิจบำเรอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงกุลณัฐ สุรายรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญสำลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายชัยภัทร ติงคลองตัน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงชาลิสา เกิดสินธุ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงณญาดา ปาลกะวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงณัชชา บัวกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กชายณัฐดนัย กลินขจร

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นำสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วปูวัตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

มาเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กชายธนัท ใจกระสันต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงธรรมรัตน์ จิตจำนงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายธีรภัทร์ สิทธิประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงนุชนาฏ สุขอร่าม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กชายพรลภัส เกิดไพบูลย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงพัชรี สุขสมัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายพันธกานต์ ชนูนันท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายภาคภูมิ เชือเมืองพาน

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กชายภาณุมาศ ปนตบแต่ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ แมลงผึง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงวริษฐา จิตรหมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายอัฐศักดิ

์

ซุ้นเจริญสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายเจษฎาพร น่วมมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงแพรวา บาทสุวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ถินแพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงจิรนันท์ ห้วยเรไร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงชนิกา ม่วงนำเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงตรีนุช ดาวเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปะทะโย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายนนทชัย หงษ์สมบุญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๓

ไม่ทราบปนิดา เสนามนตรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายปรเมษฐ์ นิมนวล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายภีมพล นิลดำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายวรากร วรรณประภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กชายวิวัฒน์
เรืองอำนาจทรัพย์ ๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงสุวีรา ว่าปราง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายอธิเทพ ดาวสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กชายอัมรินทร์ หัดรัตนชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงฆนัท สิงห์โต
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ สร้อยมณี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายจุลดิษฐ์ ดิษฐเกษร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กชายชิณภัทร ชุ้นตระกูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๕

นายฐณะวัฒน์ มาสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๖

นายณัฐภัทร วันเพ็ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กชายดนุชา แปลงชัยสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงธกัณชร ประคินกิจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายนรวิชญ์ มีทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีเนตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๑

นายนาฏศิลป ม่วงหวาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายพงศกร ถนอมวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายพิทักษ์ จินดาจิตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายยศพงศ์ ฟุงสาคร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายศรายุธ รังทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงอรทัย ทองสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงอริสรา ม่วงนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงจามิกรณ์ เตียนสำรวย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายณัฏฐ์วิชชา พึงใหญ่วัฒนะ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กชายภูริพุฒธินัน เข็มเพ็ชร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงวิภาดา เลียงรักษา

้

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงกมลภัทร หวังเคียงธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงกัลยกร ดุจชาตบุษย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงกัลยกร วิเชียรกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงกุลณิชา ทองศรีสมบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายคณิต นิลรัต
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายจิรภัทร ทาแสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เอียดเหล็น
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงจิรัสยา รุมาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายจีรพัส คงทับทิม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เบ้าบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงฉัตรชนก ศิริพงษ์เวคิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงชริสา ชัยยาภรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กชายชาวิช พิมพา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์ธำรง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายฐานันดร โพธิแดง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงฐิรญา สุนิหู
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงณัชพร ปงทมวัฒนากูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สงขกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๐
เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ นัดสูงวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กชายตุรากร พลชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงทาริกา พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กชายธนภัทร แสงโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายธนวัต แสงพิทักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายธนะเมศฐ์ ดาทะราช
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงธมนวรรณ กานดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายธีรเมธ ห้วยหงษ์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงนรรัตน์ มรกตจินดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงนันท์นภัส นคราพานิช

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงบุษราคัม เซียงม้า

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายปวริศ เนียมมะณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงปวริศา มีเพียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายปณณกฤษฎ์ ทองคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงปวราภรณ์ พรรษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงปุณยนุช หมึงประเสริฐ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายพงศ์ณธัช พรประเสริฐยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงพรไพรินทร์ กลินระรวย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงพัณณิตา แต่แดงเพชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายพัทธดนย์ เหลืองไพรินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายพีรกร ชัยสนิท
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายพีรวัส พจน์เลิศอรุณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญชู
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายภัณฑิรา วณิชนันทธาดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงภาพรรณ มรรคสุทธิกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงภาสินี ชูวงษ์วาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงภิรดา มีวัฒนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงมณฑกานต์ ศรีไพบูลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงรพีพรรณ พิมพ์สุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงลดาณัฐ รัศมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงวรินทร พลอยแสงสาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กชายวัชรากร พรศิริกาญจน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ มาลีเลศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายวิชชากร
จิตรศิลปฉายากุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงวีรภัทรสุดา ฆายะนานนท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๕ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายศุภกร นาคศรีสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ กาญจนมัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กชายสิรภัทร เฉิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงสิรินดา ศิลปเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงสุนันทา สุภานันท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ ชินปนเกลียว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กชายสโรช พิมน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายอภิชา วงศพรชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เกตุพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงเนติญากร ศรีเอียด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชาญชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายเมธังกรณ์ ถิรเสถียรรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงแพรวา ผ่องกมล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายโชติพัฒน์ ฤทธิมงคล

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายโสภณวิชญ์ แซ่เล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายกฤตพล นิติธัญกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงกิตติธัญญา

์

พรหมทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงกีรณา น้อยนารถ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กชายจิตตาพัส ลิมวัฒนะพันธ์

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายจิรัฏฐพัฒน์ ชัยโชตกิจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายชนาธิป อ่วมเกิด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กชายชุติเทพ รุ่งปจฉิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กชายณภัทร ปยะพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงณริสสา กันโม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงณัชชา
ไทยประสานทรัพย์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา
พุฒิกิจภิญโญภาพ ๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฐชลัยย์พร กิตติคุณชนก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ กิติธนานิโรจน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ไหลวารินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ตีรถะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายธนิสร หลายคงคา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงธัชภรณ์ รัตนศิริมนตรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงธัญสุตา ทองประดิษฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร เลียวกิตติกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายนรากร ธนวัฒนากุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงนลพรรณ
หยิบงามเจริญสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงนวพรรณ ธรรมพงศ์พันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงปณิตา ยิมสำราญ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายปวีณ จังหาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงปสุตา น้อยญ์ยะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงปุณณมา วาดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายปุณยวีร์ ไพนุจิตร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน สุวรรณฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายพีรณัฐ อุ่นไพศาลกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ กิติกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ นิลดำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายพุธธันวา จงประสิทธิผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายภาสกร ศิริเฑียรทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายภูมิกิติ ภูฆัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายยศวัฒน์ พลอยมีรัศมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงรังสินี กุลธรรมโม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ วะนำค้าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายรุ่งฉัตร แกล้วทนงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงวนัสการย์ ไพบูลย์วณิชย์กิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงวริทธิยา ปถวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายวิทิตวรรธน์ ปยสกวุฒิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีนวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กชายศิวกร ทวีปเรืองอุดม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กชายศุภกร กิจจานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายศุภกร ต่อแสงเฉลิม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงสิริพิรี วิรสิริสิญจ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงสุภัชชา วรนิติเยาวภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กชายสุวัสส์ รวีสิรรัชต์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายอลงกรณ์ จงยิงยศ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กชายอิสระ เรืองรอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กชายเมธาพล คงทับทิม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กชายเอกรัฐ จุตะโน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงกมลชนก สอนสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กชายกฤตเมชฌ์ สกุลครอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงกัญญณัช เปยมพุก
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายกานต์ ตาสาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พูลสุขโข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กชายชินวัตร เจียบนา

๊

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กชายณัฐดนัย ชุ่มกิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายดนุเดช ธรรมเชียง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายทักษิณ สุขมาก
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายธนพนธ์ ไล้บางยาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายธนโชค แก้วสุจริต
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กชายนนทกรานต์ ฉำปรีชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงนพวรรณ เตยต้น
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายนภดล คงเขียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงนฤกานต์ ฉายแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงนวลหง คำแวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ บุญรอด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงนันทวรรณ บุษนำเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กชายนิสสรณ์ บุญลือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายปภัสศกร เปรมนิม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายประกาศิต เชตะโพธิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงปริยาภร พูลทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงปทมา นกดารา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงปยะภรณ์ เฮ่งจินดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กชายปอก คำศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายพชร เพ็งเวียง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กชายภานุ กิจประชุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงภูริชญา นำสมบูรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงมณฑิรา สาวงนาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงวาณีพร บุญประคอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายวายุ อุปถัมภ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงวิไลพร วงค์ไทย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงศิรประภา สร้างพรรณทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายศิริพล ปนเกตุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายอนุรักษ์ อารีย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กชายอภินันท์ ชลอยบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงอรพรรณ วัชรานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กชายอรรถพร แก้วแก่น
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงอรอนงค์ สุวรรณกูด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงอริสา อาสาคะติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายอัมรินทร์ พุ่มนิล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กชายอัษฎาธิ

์

ปาจะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงอำนวล ตาเสาร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงเจริญพร ใช้โฉมยงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงเมธาวดี รอด
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คีรีบรรพต
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงแพรว ภูวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กชายแสงศร วงษ์ศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงก้อยกุ้ง ทรายกุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กชายตะวันสีรีศักดิ

์

รุจิราผาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กชายทัศพรหม ดังดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กชายธนกร ตาเงิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กชายธนารัตน์ ทองจีน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายธีระ เผยวัจน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายนครินทร์ บุณยเลขา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายปราเมศวร์ หอมศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงพิชาดา พงษ์ขจร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กชายภาณุพงษ์ น้อยอยู่
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงมาริษา วัฒน์รณชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงวาสนา ชูวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กชายวิชิตพงษ์ ริวบางยาง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โมรา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายศุภโชค ตาลรักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงสุธาธิณี เหมทานนท์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กุลรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงอัญชลี ชืนมณี

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ครองยุติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงกัณฐิกา สุ่มเมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงกิติพร ปุยอรุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงจิรัชญา สาวงนาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๔

นางสาวจิราภรณ์ ภูเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กชายชัชพล พานทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายญาณวรุตม์ วงษ์ศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคบ้านกวย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กชายธงชัย ศรีทัพไทย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายธนพล จันทร์สุวรรณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายธนโชติ ต่ายทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

สอนคุ้ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายประพัฒน์ คำปรีชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

เขียวงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์สุภา วรชินา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงพีรญา แสงเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กชายภาณุพงค์ ดุลพินิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กชายวัชรพล อยู่ในวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กชายวันเฉลิม อินชเง้อ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงศศิธร เผือกเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉำเอกฉัตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กชายอนุพงษ์ ภุมลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงอินทิรา ขุนสุเด็น
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ขันแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๔

นางสาวกัณฐาภรณ์ ศรีบุญญะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๕

นายกิตติศักดิ

์

เพ็งเวียง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๖

นางสาวชุติกาญจน์ โพธิสม

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๗

นางสาวณิชากร กองเปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๘

นายธนพัฒน์ แดงบุตรดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๙

นางสาวนิธิพร รัตนวัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๐

นางสาวพรทิพย์ โพธิวงค์

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๑

นางสาวพรพิมล คำซอน
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๒

นายพสุ ขวัญดีเจริญชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๓

นายพิศิษฐ์ ทิมเมฆ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๔

นายภาคย์พงศ์ กุลจารุอภิชาต
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๕

นายมณฑล ตรีมาลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๖

นายรุ่งโรจน์ หนูเจียม
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๗

นางสาววรนิษฐา ตังตระกูล

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๘

นายวรายุทย์ แสนปดชา
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๙

นางสาววิไลวรรณ เทศสีหา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๐

นายวีรภัทร เสือกลับ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๑

นายศุภกิตต์ นวลทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๒

นางสาวสุกัญญา ซ้งสมบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๓

นางสาวอรพรรณ ศรีภักดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๔

นางสาวอรวรรณ พิชิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๕

นางสาวอรวรรณ เปลียนกลิน

่ ่

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๖

นายกฤตณัฐ ศักดิศิริ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๗

นายชาลี แสงสุรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๘

นายณัฐชา ไวปญญา
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๙

นางสาวปะนิดา ปนะโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๐

นายวรินทร โชระเวก
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๑

นายวลงกรณ์ อาจสาลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๒

นางสาวอภิรดี ศรีแพงมนต์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๓

นางสาวเกดวรินทร์ ยะถาเทศ ๘/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๔

นายเก็น ยาซุอิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๕

นางสาวเจนจิรา บุญสุวรรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กชายกรดนัย สังข์โกมล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กชายกษิดิศ ไพนุพงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กชายกิตติภพ ชานุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กชายกิตติโชค ชังกฤษ

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายก้องภพ กฤตธนโชติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายจักรกริศน์ ขำสา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กชายจิรเดช เต็งเมืองปก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กชายจีราวัฒน์ ปทุมจันทรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กชายชนมภูมิ ประจันพล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กชายชยณัฐ อาขุศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กชายชัยพล ก่อเกียรติขจร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กชายชิโณทัย ทศพรเบญจรัชต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กชายฐานวัฒน์ มารอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายฐาปนพงศ์ พรหมมินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายณัฐพัชร์ สังข์สุทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมสังข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายตรัย จิตวัฒนาภิรมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กชายตฤณ จิตวัฒนาภิรมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายตะวัน ปุณณะเวส
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายตาณ เฉียบแหลม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายทักษิณ เพ็งนาเรนทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กชายทิวาภูมิ หมันอาพร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายธนกร เสริมสุขวันดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายธนกฤต ใหญ่วงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กชายธนวรรธ นกอยู่
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กชายธนากร ครูเกษตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กชายธีร์ แก้วเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กชายธเนศวร โปฟา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายนรภัทร พัชราพินิจจัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กชายนฤบดินทร์ อนันต์มณีศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายนันทการ พรหมดวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กชายนิรพันธ์ โพธิศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายบุญยศักดิ

์

ถาธนะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายปภัส ชินเชษฐ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายปณณวิชญ์ สำเนียง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ สมานหมู่
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายปองไท เปลียนรังษี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กชายพลวิชญ์ โตวินัส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายพสิษฐ์ คงเดิม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายพัสกร บุญพงศ์ภานุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กชายพิชุตม์ คามบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กชายพิชิตชัย ยันนาคี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กชายพุฒิ พุทธจักร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสิริพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กชายภพพสุตม์ สาธิตสมมนต์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กชายภัควัฒน์ กอบพิสิฐชัยกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กชายภัทรพงศ์ ภัทรกวิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กชายภาสวิชญ์ วราสิทธิชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กชายภูริช พรหมมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กชายภูริภัทร สรสมศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายภูริยศ พงศ์พีระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายภูวณัฐ บุญมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายภูวภัสสร์ เจริญจอหอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กชายยศธร กลินผกา

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายรชต ฉินสวัสดิพันธุ์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กชายรักช์พันธ์ มีมาก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กชายรัชกฤช อัครเตชนนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายวรปรัชญ์ ณ  พัทลุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายวรพล วังพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายวรวงศ์ ช่างเขียน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายวีระชัย บัวเผือน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กชายวุฒิภัทร ล้อมพงษ์พิพัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายศักดิธัช ฤทธิมหา

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายศิวภาคย์ พันธ์วานิช
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กชายศุภกร แหวนหล่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายศุภณัฐ โชคประสพรวย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ แย้มสรวล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กชายสรวิชญ์ เจริญสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายสหภูมิ พัฒน์นรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กชายสิรสพล ใจบุญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กชายสุบัณฑิต จิตเพียรธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายอติภูมิ เพ็ชรแสงจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กชายอริยธัชย์ รุ่งประเสริฐวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กชายอิทธิ อารยสุคนธา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สมัยนิยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายเขมณัช นิชารัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กชายเจตวีร์ เต็งเมืองปก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กชายเตชินทร์ วงศ์สว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายเรียวตะ คิมูระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กชายเอกวิชญ์ โสภาศรีพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กชายวรัตถ์ อำเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กชายสมชาย คำแสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายสมศักดิ

์

คำแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กชายสุข วงใส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กชายอ้น คำแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายแสง คำมี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์ เผือกนวน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายพิพัฒน์ ประเสริฐธนกิจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายไชยวัฒน์ ปานปลอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายธีระพงศ์ เพชรสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กชายกวี วิชัยสาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ ภุชชงค์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา อนุชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงกุศลสิริ ศรชัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงจินต์ภาณี สายลือนาม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กชายชนาธิป เลพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงชมพูนุช เหมศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ จรพิภพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงดวงทิพย์ มันคง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายทวีภัทร นันทรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กชายธนากร เมาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กชายธนารัตน์ ม่วงประชา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายธาวิน บุญกระสินธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายน้องใหม่ -
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงประณยา โปรานานนท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๑
เด็กหญิงปริมประภัทร์

นิลไร่นา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงปาณิศา ช่วงโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กชายปยะวัฒน์ แสงศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายพงศ์พีรพัฒน์ มูลสาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายภูริน จันทร์ประยูร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงมุสิตา บุญไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงรุ้งธิดา มณฑาทิพย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงวนิดา ชูช่วยสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายวายุ แก้ววงศ์ษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงวีรอร แสงบุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงศศิกานต์ นาคินชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงสิตา พงษ์ขยัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์ไสยาสน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงอริสรา สิงห์จานุสงค์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงอลิสา ปญญา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงอินตา บินขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงแก้ว -
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แตงพึงผล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประทุมมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์เลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายณัฐตพงษ์ ดอนเป
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิแก้ว

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงทัญชนก ไชยะภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงพวงลำพู ขันตี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงพัชรพร ศิริเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ปจำปา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ คงสุขสายชล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายวีรชาติ สังข์ชาวใต้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายศุภกร ภุชงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงศุภัชญา กงนาค
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา บุญศักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนสมุทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายสุรพศ มีถาวร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปนประดับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา พันธุ์ประชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงเพ็ญรัฏฐ์ สกุลเจริญมาศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กชายกรภัทร์ เต้าชุน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงวิมลศิริ คำภีระ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายสหรัฐ ผวาผดุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา ทับฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กชายอาทิตย์ เจริญบางจาก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๒

นายธนดล ปญญาเอก
๓๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๓

นายธันวา มณีจินดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กชายจตุพร แสงถนอม
๓๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๕

นายทวีทรัพย์ คำบึงกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายธีรเจต ภู่พวงจันทร์
๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายบอน ไม่มีนามสกุล
๒๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายอนุสรณ์ ธรรมวิถี
๑๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงปยวรรณ วารินทร์
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงพรนิภา เชือบัวคำ

้

๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงธนพร แดงอ่อน
๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กชายธนพล สร้อยเจริญ
๒๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กชายนรภัทร พันธุ์ประชา
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์เครือศร
๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กชายสิรพัฒน์ เริมศรี

่

๑๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงสุจิวรรณ สร้อยเซียน
๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กชายอนุชิต จิตต์ทิพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายอาทร หร่ายมณี
๑๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กชายเอก สิงห์โต
๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงณิชาวีร์ จิตรมัน

่

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กชายธีระภัทร เกยพระยา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงนัยน์ปพร สิทธิอมรคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ภุชงค์
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายเสวี รุ่งโรจน์
๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงกัลยากร แก้วเก้าดวง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๖ เด็กหญิงดาวทิพย์พวรรณ

เจริญสุข
๑๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กชายธนกฤต อรรคบุตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กชายธรรมรัตน์ ปนเสน่ห์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงธารารัตน์ สงกา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงพรทิพย์ พรพรหม ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กชายพัสนัย จินดากิตติกูล ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงวรรณดี มณีจินดา
๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงสกุณา ธูปทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายสถาพร คล้ายสุบรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กชายสุทัศน์ พรคุณา ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงไอญดา สีหาวัตร
๑๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายกฤติธฤต ตังสมบุญ

๊

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา พงพัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายคำชาย อรชร
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายจักรกฤษ รอดรัตน์
๒๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงธีราพร กิจเชือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงปานวาด พรหมเดช ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา แสงอุ่น
๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงกมนธิดา ขวัญสุวรรณ
๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ พันธ์ฮีค้า

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงกิตติวรรณ โพธิสุทธิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวัสดี
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แจ้งแก้ว ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงขวัญสุดา ฝมือสาน
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กชายจีระยุทธ อิมสำราญรัชต์

่

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงชมพูนุช ดีขุนทด
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงชลธิชา ผาสุข
๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงชลิดา แซ่อุ่น
๐๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ ชุติวุฒิพันธุ์
๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงณัฐพร เทพพิทักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายธนกฤต ยศวิไล
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยเงิน ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กชายธนาธิป สวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กชายธีรนาถ พิมพ์ดีด ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายนภัทรพงษ์ สว่างศรี
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ แก้วรอดไว
๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงปริศรา ชลธี
๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงปญฑารีย์ ปลัดม้า ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงปานรวี บุญสม
๒๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงปยะวรรณ ดำรงค์
๑๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กชายพงศธร ชาญณรงค์
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงพรชนา แก้วสมนึก
๐๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๘
เด็กหญิงภวรัตน์สนันท์

พุ่มมณี
๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ตังเดโชชัย

้

๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายมณฑล หิมารัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงมลธิฌา สาขา
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงยศวดี กานตะดา
๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงรัตนา ศรีสกร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา วันดำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กชายวีรกานต์ สิรินาคินสุวรรณ ๒๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงสุภัสสรา อังกาบ
๒๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงอภิชญา ระวัง
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงอัญชิสา อยู่มัน

่

๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงโอปอ แปนไชยวงค์
๒๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายกฤษณพล ตุ้งสวัสดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงกิตติยา กล่องกลาง ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงกุลณัฎฐิดา ไหมมาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กชายจิรายุ น้อยนารถ
๑๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ แสงอุ่น
๑๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กชายทรงยศ จันสีสุก
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กชายนิทิวา ปนสกุล
๑๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงบุษกร ผลวัฒนะ
๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงปญญาดา เปยมทอง ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กชายพงศภัค สวัสดิแพทย์
๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กชายพรเทพ โสอุดร
๑๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กชายภาณุพงษ์ มาพา ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กชายภูริทัตต์ นำสมบูรณ์
๑๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กชายวราวุธ ใจเยือกเย็น ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กชายศักรินทร์ ไชยตะมาตย์ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กชายศิปะกร พุทธิยะวงศ์ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงสุธิดา สมนิยาม ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงสุนิษา ปองภาษิต
๒๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงแสงฟา เชือทหาร

้

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กชายอนุเทพ ทองบุญฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กชายอรรถพล บุญมี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงจิลมิกา ศรีภมร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงนงนุช ชืนวรกิตติพล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงนำฝน อินทร์ประดับ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงปณิดา จุลทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงพรศิริ แก้วสมบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กชายพรอนันต์ ลักขษร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กชายพุทธวงค์ จุลทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายรพีภัทร ลิมสงวน

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ จิตย์สุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อุตมะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กชายเสกสรร แสงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงแพรวา อยู่นาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ปญญามูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงสุภัตรา นาคเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงญนันทพร บุญจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงพัชราภา ขันติยะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงพิงค์กี

้

หลวงคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กชายวรทัต สมศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายเมือง -

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ ปนแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กชายจอมพล ทองแถว
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงณัฐชา เครือนวล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๕
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์

คำปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงตาล เสาสังข์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กชายตี

๋

-

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กชายนนท์ -
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงรัตนา เจริญทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงวาสนา เหมยแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กชายสาธิตสุข กล้างหลวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กชายสุข ตาแกน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๓

นายสุข แสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงเมย์ ษาวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงแก้ว สุเริด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงกรวิภา วงษาเคน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงนารี ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงนำทิพย์ คำเขือน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงอันธิกา สุทธิวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงกนกพร คำที
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงจิดาภา บุญอนันต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายธีรเทพ หมืนกูด

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กชายพรรษา ทิงแสน

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสงคราม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กชายศรราม ทิพย์รักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เดชะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายกิดาการ สีชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา ประพรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ คล่องการ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายธีรวัฒน์ เลาหบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กชายนคราห์ อีซา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิเขียว

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงภาวินี โนรินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กชายมลชัย งามพรหม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กชายวชิรญาณ์ บัตรสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สุทธิโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงกมลชนก อยู่สุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายกุลกิตต์ จินดามรกฏ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงขวัญมณี วรโชติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงจตุพร ทองดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายชนาธิป ปรางทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เสริฐสังวาลย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์สมวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีประชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สมวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐวีร์ ศรีรัตนภิญโญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงณิชา จรดล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายถิรวิทญ์ ชวนบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายนันทวัน ปานอำพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายปวีณ ขุนพิทักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงปทมา แย้มประยูร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงปยะวดี เขียนประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายพชรพล ปฐมจินดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงพนิดา สนองค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กชายพรอนันต์ สีแสงเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายภคนันท์ ชืนเจริญ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงรัญชิดา สุกใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงสิรินยา บุตรบำรุง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา จารุการ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงอนุกูล มีดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กชายอานัส ภาคโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กชายอโณทัย เปรมนิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงเอวิภา ปรางทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๔

นายกฤศณัฏฐ์ สิริชัยเมธาวุฒิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๕

นางสาวปยะกมล สวัสดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๖

นางสาวศลักษณ์พร มีเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๗

นายสรวิศ เต็กเกร็ด
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๘

นางสาวสุชาดา รอดจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๙

นางสาวสุพัตรา แซ่อุน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายกฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กชายกฤษฏิ

์

วชิรอัมพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงกัญชพร ชิวค้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงกัลรัณ แดงสมบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ประชารัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงชญานันทน์ เกตุแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงญนันทนิยา เติมสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงญาณภัทร บุดดาเพศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงญาณิศา เหล่าสมาธิกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงฐิตาพร ชาวนาฟาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงฐิติมา ปานมีทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายณัฏฐ์ดนัย เขียวงามดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงดวงรัตน์ ครุฑธา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงดารัตน์ พระเขียนทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงติณณภรณ์ เวชอาภรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กชายถิรธนา จินดาสอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กชายธนวัฒณ์ สังข์ปรีดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ เลียงรักษา

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กชายธนโชติ โพธิแดง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กชายนรากรณ์ ธนิกกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงบัณฑิตา จูคลองตัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กชายบุญชรัสมิ

์

บุญไพศาลดิลก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงปฐมา เชิดนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายปพน ยิมถนอม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงปภาดา รัตนาภรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายปรินันท์ ชินชำนาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงปาราดา กวดนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงพรประภา แดงสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงพัชรพร จิตติราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงพัชริญา ชลิตชัยยะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงพันวรรษา ลออพงศ์พฤกษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปโม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพียรพิทักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีธีรวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายภูมินทร์ ดาวผ่อง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ จิตการค้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กชายยศกร สมบูรณ์ภัทรกิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงรมลวรรณ สวัสดิมี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายวิษณุ เอกอุดมศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กชายศุภกร รัสมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงสามิณี แสงเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงสิริพิรี สุนทรศิลสังวร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงสุชานรี แม้นสมุทร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงสุภาวดี รูปสูง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงอฐิติยา วิวัฒน์สถิตกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงอภิชญา โนนคู่เขตโขง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงอภิรตา อุตสาห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ สิตะวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายอัครพงษ์ บุญรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายอุดม แก้วเหลือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงเกวลิน แตงโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงเขมินทรา ตานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กชายเชิดชูศักดิ

์

เจรจาปรีดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงเปมิกา เมฆขาว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงเมลิสสา มีปอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงกมลภัทร ตันเสถียร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ คลำศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายกรกนก ทรัพย์มณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายกรณ์ดนัย กิจเจา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กชายกฤตเมธ หมอยาดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กชายกฤษณุ ท้วมเกร็ด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บางยาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร สงวนจีน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กชายกันต์ธีร์ ปยพงค์วรกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายกิตติพศ กาญจนวุฒิศิษฎ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ คงเจียม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กชายคงกิตติ ขวัญเมือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงจรรฐิมา อัญชลีอำนวยพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เดชเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กชายจิรันธนิน คูสินทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงจุฑามาส ซุ้นเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงชญานิศ โอสถากุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กชายชนัญู บุบผาหอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงชนิตา อ่อนบัวขาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กชายชยพล ตังทำนุ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงชลฐิตา แก้วพูลผล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงญาดา เชาวนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงฐิติมนต์ ธนกุลชัยสิริโชติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงณฐภัทร อ่อนสัมพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายณัฐกมล ทองคุ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทักขิญานันท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายณัฐจักร เปยมประชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กชายณัฐชนน เทียงธรรม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงณัฐธินันท์ จริยาพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ บุญส่ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ แสงพิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เหิดขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายณัฐภัทร แซ่ลิม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กชายณัฐภูมิ นินนาท
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี ชินสถิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงณัฐวดี ตัณฑวิรุฬห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สงกา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สวนค้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กชายดรัณภพ ปญจกะบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายต้นศิลป จีนบุบผา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายธนกร ประสมทรัพย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายธนกร ภควณิช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงธนพร ชูเกตุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กชายธนภัทร จันทร์หงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายธนภูมิ ศรีจงใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กชายธนวุฒิ นาคขะโหนง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงธนัชพร ชุ่มเย็น
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงธนัญชนก กาญจนานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กชายธนากร แผ้วสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีภิรมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๓ / ๓๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เฮงเส็ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายธีรณัฏฐ์ ศรีแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ ตู้พิมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงนพรัตน์ ตันจินดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กชายนพรัตน์ ใบยา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กชายนรวัชร์ หลักศิลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กชายนรวิชญ์ อัครวัชรางกูร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กชายนวพล พรมนันท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงนันทวัลย์ ภุมมาลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๔
เด็กหญิงนันทิกาญจน์

วัฒนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงนาฏจริยา ท่านำตืน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงนาถลัดดา สวัสดิกว้าน

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงนิญากร จันทร์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กชายนิติพงษ์ พุ่มสงวน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กชายบุญ ต้นนำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กชายปฎิภาณ จินดาบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตังภูเบศร์

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงประภาศิริ บัวเกลียง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายปรเมศร์ ศิริพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายปลืม

้

ต้นนำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายปวริศ นาคสงวน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กชายปวีณ ดิษผักแว่น
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงปาณวาศ อัญชลีอำนวยพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงปานชนก ทรงสาสน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กชายปารมี ผดุงเกียรติศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงปติยาพร หลงสมบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงปยมาส พลแหง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สมประชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงปุณณิกา ฤกษ์ยินดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงผกาสินี รีเอียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กชายพงศธร การะเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กชายพงศพัศ ชายศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กชายพชร สีหะเนิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กชายพชรคุณ กระทุ่มทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงพชรมน อิมประสิทธิชัย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงพรรณริลท์ สหวรรธนกรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายพศวีร์ อินเมืองแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงพัชรนันท์ ประเสริฐศรีทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงพัชริดา นัทธีศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงพัฌน์สรณ์ เกิดสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงพัณสิร์ตา ศรีอินทสุทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ ทิพย์สุมานันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กชายพัทธ์ธีรา ทมวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กชายพัสกร ทองประไพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายพิชชากร กรรณิกา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงพิชชากร ศรีเวียง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กชายพิชุตม์ กวยรักษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แดงสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฟองจ้อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายพีรณัฐ อินทร์จันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายพีระพงษ์ เปรมจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ศิโรรังษี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงภัคจิรา สุวรรณประภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แย้มละมัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงภัทรภา ภาคโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ เกียรติบรรเจิด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กชายภัทรสกรณ์ เปยถนอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กชายภัทราวุธ ประกอบสัจจกุล
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายภาคภูมิ ยิมสำราญ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายภาคิน โมบัณฑิตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีวรานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กชายภาสกร เจริญสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กชายภูมิพิรัชย์ สูงสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ นาคขำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงมนัสชนก สำเภาทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงมยุริณ เกือกูลบำรุงสกุล

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กชายยศสรัล พูนวศินมงคล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ์ คงสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงรัตนา โลจนานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงลลิตภัทร คูณทวี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงลัคนา จันทร์ท่า
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ กำนารายณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กชายวชิรายุทธ พันธุ์ไทย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายวทัญู สร้อยคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงวรรณาพร รัตน์นุ่มน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงวริษา เธียรธโนปจัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงวรีพร ใจอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ซุ้นเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กชายวัทธิกร จำนงค์ทรง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงวาโย สุขสาคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงวิภาสิณี สายยืนยง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงศกาวรัตน์ พิกุลณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กชายศรัณย์ณัฐ ทัศนีย์ชัยพร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์
จงพัฒนาทวีศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีพรหมมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายศาสตราวุธ ฝอยเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายศิธา นาถึง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กชายศิปกรณ์ บุญชู
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กชายศิรวิชญ์ พงษ์พานิช
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ชอบธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กชายสมิทธิพงศ์ สุขศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กชายสราลัญ จันทีมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กชายสัณห์พศุตม์ เชาวนปรีชา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กชายสันติภาพ สมบุตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กชายสิรดนัย เพียรพิทักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายสิรธีร์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงสิริยากร ทองดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชาวเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา ตรีพงษ์พันธุ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงสุกันยา แจ่มบุญมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงสุจิรา อินทุใสย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงสุชาดา กลินพยอม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงสุชาดา รอดเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงสุทธีรา มณีโชติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายสุธิพร แซ่โง้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายสุพจน์ ขจรบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายสุภนัย สงวนศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

พุฑฒิบัณฑิต

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายสุวัสตร์ ผ่องสุภาพวัฒนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก แตงจัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงอติกานต์ นนทมาลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กชายอติวัท อิวชาวนา

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงอนัญญา แสงตันชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กชายอนุวรรตน์ โกการัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงอภิกษณา ปนทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงอภิชญา พงษ์ไพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กชายอภิมุข ธรรมอภิพล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ บุตรโสภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ มาพิทักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กชายอภิวัชร์ สุคันโธ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงอภิสรา จุ้ยเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงอริสา คงกลิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กชายอังกูร ทองอำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงอัญชลิกานต์ เทอดไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงอารยา วทนะอัคร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงอารียา อุบล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ รักธัญญะการ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงอุดมพร แดงนุ้ย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงเกวลิน สมศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงเกศินี สุขสมบัติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายเจริญกิจ เกษตรบดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงเนตรชนก แช่มค้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงเนตรทิวา บุญใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กชายเนรมิต นวลสกุลนิภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงเปรมยุดา อ่อนละมูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ น้อยพิทักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ ผันเกตุกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กชายแผ่นดิน โพธิพิทักษ์กุล

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงกรวรินท์ ใช้เจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงกวิสรา ตันเสถียร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงขวัญมาตา อ่อนนาเลน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กชายณัฐวุฒ แสงแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ มาบุญลือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายธนภัทร ชืนใจ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ เพชรคล้าย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กชายธนเสฏฐ์ ลภัสเดชาวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายนันทรัตน์ เลาหจารุรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงนันท์นภัส กิตติโชติชัยวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กชายปฏิภาณ เหล่าสมาธิกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กชายพรพิทักษ์ ภิรมย์เบียว

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กชายภควรรธ มาลัยศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงภัสรัญ สุขสงวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กชายภูศกร นิลน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กชายรัฐพล ทองหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กชายวรงค์ชัย กัณฑ์ศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กชายวรเมธ มุสิกอินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กชายวศิน เขียวแสวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กชายศรัณย์ เกตุแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กชายสราวุธ แก้วชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงสุชานาถ เลิศวิชชบูรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายสุภัทรชัย แสงมาลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงหทัยวดี แย้มเกษร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงอุษา เพ็ญสถิตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ วรสายัณห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กชายเปยมปติ มุ่งบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจ็กสกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงกิตติยา สุขสาคร
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๒

นางสาวชลยา กิจบำรุง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงณัฏฐา กลินถนอม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๔

นายณัฐชนน บำรุงกิจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กชายธนภัทร บัวกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๖

นายธนสิทธิ

์

โสตถิพันธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงบุญญิสา รุ่งวิริยะวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงปราณิศา รัตนเกตกะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กชายปรเมศร์ นนทมาลย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กชายปณณธร นชะพงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กชายปยวิทย์ ก๋งฉิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๒

นายพงศกร โยธคง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ใจหลักพงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงพัชชา บุษนำเพชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กชายพีรณัฐ นาคนาเกร็ด
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กชายพีรดนย์ ศรีธีรวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กชายวชิระ ยิมสีใส

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๘

นายวรันธร พัวรักษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๙

นายวิรัตนชัย รอดจินดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กชายวีรานพัชร์ ปยวัจนาภรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

แปนคอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๒

นายศุภณัฐ แก้วเขียว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๓

นายสหรัถ สวัสดิจู

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์โต
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีสาวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงฉัตรมณี ปราบภัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงธนวรรณ ยุนิรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กชายธนากร แก้ววงวาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงนราวดี เอมคล้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงนิยดา แก้วชมเชย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงนุชรดี แก้วโกมุท
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ชัยทาน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงพัสวีพิชญ์ บุระพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ คุ้มสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ม่วงคลองใหม่
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงศิรินญา ทรัพย์มันคง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงสมบูรณ์ แพงไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงสุธินันท์ บัวเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงสุพัดตรา สอนทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงอังคณา เชยจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงอารยาณัฏฐ์ สุขเข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กชายเมธา สิงห์โต
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เย็นไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กชายประริวัฒน์ อุ่นใจเพือน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ บุตรนำเพ็ชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กชายภูษิต พิพิทธานนท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงมีนา แก้วโกมุท
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายสันติ โกฏิรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงสุชาดา จิณะไชย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร เกือวิทา

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงอรปรียา ปานสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงอรสา ศรีสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงเกณิกา แก้วโกมุท
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ กลินถนอม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงศิริพร สุขขำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงอรัญญา ราชจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงไออุ่น แก้วมรกฏ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กชายติวานนท์ พุฒมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กชายพรเทพ ภูมิสูตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วมุงคุณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงคัดคนานต์ จีนเสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงจีระวรรณ เมืองยวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงชลดา กลัดแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๖

นายซูลู ---------
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงพัชราพร ตังต้นเจริญ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงพัชริดา จีนเสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายรัตน์ธพล เหมือนอ่อน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายสิทธิพร พหลภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กชายกฤษดา สุทธิสินธุ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ คงแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เปรมปรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กชายธิเบต นิลบรรพต
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กชายประวีณ ปาปะไพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำกาหลง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กชายพีรพงศ์ เมืองยวง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กชายวายุ เปรมปรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายศรัณยู ปอมประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กชายสุรจิตร มินชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงอภิญญา สุภิวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กชายเจษฎาภร บุญส่ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ วงค์คำจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กชายณวัฒน์ นาคกรอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กชายนาวิน เสารุ่ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ใช้บางยาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กชายภูริทัตร วันทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงอำพร เชอหมือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กชายธนบดี ชูวงษ์วาลย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เงางาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน ภุมรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรนิล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กชายสุทธิโชค เหลืองประเสริฐ
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงธีรกานต์ จันทร์ริยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงพิณทิพย์ ปรีงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กชายมณฑล มาเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงศรี ใจดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงนงคราญ รอดสะอาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กชายวีรยุทธ พรมทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ หิมพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงกรองแก้ว โพธิจินดา

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ พิมมงละ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงกันติชา เกิดปน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กชายกิตติพล สนนาค
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงคนัมพร บัวอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงคียาณัฎฐ์ ตันวัฒนะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กชายจักรภัทร เผือกเอียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ด้วงพูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงจุติพร เซียวประเสริฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงชลดา พานทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มพงษ์พันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายชานนท์ เลิศยะโส
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงญานิกา เย็นปู
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงณัฏฐานุช ช้อยจินดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ปานอุ่นเรือน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงณัฐวดี นาคบ้านกวย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญมัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โสดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายดุลยวัต อธิวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงติป บุญช่วย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายธนันโรจน์ ภู่เจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงธัญรักษ์ เถือนเภา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงธิติชาดา แย้มกลิน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กชายธีรชัย รอดเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงนวรัตน์ บัวพิศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ ภูกันแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายนิมิตร วงศ์จันทร์แย้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงนำฝน เสนาบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงปนัดดา ทีอุทิศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงปนัดดา บุญสงวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงปนัดดา สมร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กชายประกายแก้ว โกมาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ อยู่ศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงปยะวรรณ ขาวมลิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงพรกมล จีดเกาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ โตมาตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงพรรณวษา มีทองพูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงพัชรพร พัดไสว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กชายพีรณัฐ เอกบูรพากร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กชายภัทรธร สายสุนทร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเนาวรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงวรกานต์ รากทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายวัฒนา ศรีทามาตย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ชินทะนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงสราสินี แสนบุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กชายสาตรภาค ทับทิมทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กชายสาธิต พงษ์โพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กชายสุภาพ เจริญทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสาวดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงอภิญญา สมัคราษฎร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กชายอรรณพ แสงทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงอารียา พลอยเพชร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงเมธาพร คลำสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กชายเอกชัย เพชร์นารายณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงไอรดา พงษ์โพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ คงโต
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กชายกฤติพงษ์ เสวกจินดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กชายกุลภรณ์ วิงวอน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กชายฉันทพล แปนใจเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กชายชัชวาล ใจกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กชายณัฐเมธี สมโสก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายธีรภัทร หร่ายมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กชายปกรณ์ ไขว้พันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กชายภัธกร อลีวัฒณรงค์กุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ โภคทรัพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงรืนฤดี

่

ทองใบอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา พัดไสว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กชายเจษฎา น้อยพิทักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายกิตติพศ กลำม่วง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กชายก้องไกร แซ่ตัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายธนากร ด้วงแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงธิดารักษ์ พัดไสว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายนพเก้า คงประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กชายพันทกานต์ สวัสดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กชายภาฤาบูรณ์ เกษร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงมนมะณี หนูรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กชายอัศฎาวุฒิ ธวัชชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กชายเกรียงไกร พวงระย้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วยิม

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงกิงกนก

่

กร่างปรีชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กชายจักรภพ รัตนวิโมกข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กชายนพรัตน์ แปนเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กชายปฏิภาณ ลุนบุตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กชายอนิรุทย์ ยงศรีปญญฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงปตติยารัตน์ บุญสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายสุรวุธ ตาดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สวยลึก
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จรรยพรกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กชายบรรณวัฒน์ ดวงสิทธิชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กชายสิทธิชัย น้อยปลิว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กชายสิริมงคล ตรีพงษ์ศิลป
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงแพรวา ท่าตะโก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กชายกฤษฎา วรสาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กชายก้องภพ สงประเสริฐ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กชายธนากร จันทร์นนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ภู่เจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กชายจิรายุ ปุจฉาการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กชายจิรายุ พุ่มเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กชายชวนิศ ปานเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กชายชอบ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงดวงพร พวงประยงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กชายธันธวัฒร์ ชูกร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงธีราพร เหลืองสมบูรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงนราทิพย์ ธรรมอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงปณิตา อวยจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กชายปติโชค พึงบ้านเกาะ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายพงศพัฒ ขำสาคร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงพิมศิริ เหน็นสมบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงฟา แสงสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กชายวรเวช อินชูกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กชายวายุภัทร ทองสิมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กชายวิทวัส แซ่ตัง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงวีรญา ศรีสูญจีน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กชายศุกร์ คำแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กชายศุภฤกษ์ พึงฤกษ์ดี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กชายเคน ตาย้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงเมย์ เสียมลาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กชายกิติพัฒน์ คีรินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กชายวรินทร รักษาเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงวารินทร์รัตน์
เนียมนะรา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กชายสิทธิชัย ปานมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กชายคุณนิธิ อิศวิลานนท์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ เบิกตัว

๋

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กชายภัทรพล พุ่มเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ฟกสมบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงชืนกมล

่

พงษ์โพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ มีจินดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กชายชนินทร์ กูแบ่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงสิริมา ใจมัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงโทย ไทยใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มียอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กชายณัฐพล สุนารัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กชายธนพัฒน์ ปรีชาชัยสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กชายสามชาติ รามัญภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กชายระพีพัฒน์ บุตรนำเพชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพาดหมอน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กชายเสกสิทธิ

์

ชูวงษ์วาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพาดหมอน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายชรินทร์ ย่อมไธสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กชายชุติพนธ์ แช่มช้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กชายณัฐภัทร์ บุญรุ่งเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กชายธนยศ สาคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กชายธนากร วีระบริรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กชายธีรเทพ สร้อยมณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กชายพงศกร แสงสอาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายภูวนาถ โกพุฒห้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กชายวาศพัทธ์ ช่อฉาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายสิทธิพร อาจธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงสุภาพร หมืนนพคำ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายอดิเทพ ปนมณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีกรุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๔

นางสาวกมลวรรณ พงษ์ไพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายกนกณัช ศรีสวัสดิรัตน์

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงขจารินทร์ แก้วมาลัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายจารุกิตติ

์

ชันเสมา

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงชลิตา บุญสาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายชัชพล แผนสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงณฐนน ปญญศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงณภัทร น้อยพิทักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายณัฐภัทร บุญชู
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงณัฐิดา วรพัฒนะไพบูลย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงบุญยลักษณ์ บุญประคอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงปราณปรียา ทัศนอนันชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กชายพงศกร ถมยาแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงพลอยรัศมี เมฆเลือนลอย

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กชายภควัต ลำพึงจิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงมณฑากานต์ กันภัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงมลฤดี เครือแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงรัชชานนท์ กลินขจร

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงฤดีพร ลานทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงลูกนำ ใส่แปง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายวันชัย พรหมรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กชายวิษณุ อยู่ในวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กชายวีรพล กรีประชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กชายสิทธิชัย จินดาทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โตสาคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงเสาวคนธ์ คุ้มเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงแตงโม รุ่งเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงไพลิน แก้วประทุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายกัญจน์ พินทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กชายจักรภูมิ ธูปทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ หิรัญสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เพ็ชรน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กชายนลธวัช จันไร่ขิง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา เพ็ชรดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ วงษ์สวรรค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กชายปฐมพร สังข์แก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ก้อนทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แพดิษฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ กลินพยอม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทัดศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

กิจบำรุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงณภัทร มรกตจินดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ อำคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กชายณัฐภัฏ สุภาแดน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลจินดา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กชายธนพงษ์ บุญสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงธิฆัมพา เจริญยศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงธิติมา ทาชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กชายธีรนันท์ ณรงค์วงศ์วัฒนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กชายนพรัตน์ ภู่พันธ์ชิต
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กชายปฐวี รำพึงจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กชายพงศกร อินค้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กชายพงศกร อุ่นใช้
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงพรนชา สุขสันติพงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กชายพัชรพล บุตรโสภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงภัสนันท์ ตังสุขฤทัย

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กชายภูธเนศ เนตรเสนีย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กชายมงคลชัย เกิดเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงวณิชชา นำสุวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงวิภาพรรณ อยู่ในวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ดา คำพิทักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายอนุชา คงมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงอริสรา สังข์รักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงจนิตา จิตรชุ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงจุฑาพร อุ่นใช้
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กชายชนกนันท์ ศิรเลิศศุภสิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กชายชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ ผุดผาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ ภิรมย์นิล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงทอฝน จันทวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กชายธีระพล ชาญณรงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงนพรัตน์ กิจบำรุง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงนริศรา โสมภีร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กชายนันทกร พันธ์โชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กชายนาวิน ฉิมพระคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กชายพิพัฒน์ คุ้มเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงศิรินภา พุฒห้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พุ่มมาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กชายสถาพร หิมารัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กชายสมบูรณ์ ประกอบทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี อยู่ถนอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ท้วมเสมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงโยษิตา เดชจินดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ มาลัยศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เล็กจินดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฐนิการ์ หงษ์ทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงธาดารัตน์ ถำวัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กชายประสงค์ สุวรรณเนตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กชายภาณุพงศ์ อยู่ถนอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงรัชชนก ดีสุดใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์สวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กชายสุพจน์ ทองสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กชายณัฐนนท์ ปยวรธรรมกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กชายธนิกุล อินชูกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กชายพงศธร บุญประคอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงพรรณรัตน์ ชัยพิชิตพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กชายเมธาวี พิมพ์สุวรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กชายชินวัตร อยู่ถนอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กชายธนาวุฒ เกิดเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กชายธรรมนูญ รุ่งเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กชายวีกิจ พร้อมสุขกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงแก้วกานต์ เซ็งประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๖

นางนงลักษณ์ แสงจันทร์
๑๙/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๗

นางปวริศา วีระกูล
๒๗/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๘

นางสาวปทมกร อยู่เย็น

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจละม่อม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายชาญวิทย์ พันธุ์กลินแก้ว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงชิดชนก รูปสูง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงดารุณี จันทร์ดา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กชายนัฐนนท์ ศิริสถิตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงปนัดดา แสงเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กชายปยวัฒน์ โตมอญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงพรนิภา สะวัน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงพรรณภา หรังบุญลือ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงพสิกา เกียรติสุขโข
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา โรจน์เริงรืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงรักตกันท์ ศรีไทยพันธุ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงวัลยา ศรีบุญมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงวิมลสิริ ร่มศิลป
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงสุกัลยา มาค่าย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงสุธิดา เตชะนุกูลวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กชายหัสดี จันตะนาเขต
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กชายอนุพลน์ สุขประภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงอรชร ศรีบุญมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงเพียงรวี มันทรัพย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กชายกฤษณะ พลลาภ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงกาญจนาพร มันยืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กชายคมสัน ดิษฐทัพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงชนิกานต์ พรมนิล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เชาวการกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ พงษ์วัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กชายธีรเดช ดาวจันอัด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงปนัดดา จินดานิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โอนอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงพินนภา ชืนชม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กชายพีรภัทร์ โพธิตาด

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กชายพีระพรพงษ์ พลอยจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงมาริษา วงเลิง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงศลาสินี พรหมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงศิริพร เกษรชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กชายศุภชัย วันสาสืบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงสุมณฑา พรมมาตย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กชายสุรชัย ภูเงินดิน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงอดิภา สีทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงอรพรรณ ไฝดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงอิทธิชา พาเพียเพ็ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กชายอิทธิเดช สุทธิประภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ลบลำเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กชายกฤศณะทัช เชียวกาว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กชายณัฐพล ยีรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แตงแขก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ ชัยมุงคุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กชายนพรัตน์ ศิริมงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายนรวิชญ์ เพียรพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กชายปรัชญา ปญญาดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กชายปยะพงษ์ สำอางค์อินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล บัวเผือน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงสุรษา จำลองโลก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กชายอิทธิพล โนรีวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายเพชร จงชิดกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายโชติทวีศักดิ

์

พูลศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๗

นายชัยณรงค์ ขาวเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๘

นางสาวนิศากร บุญอาจ
๑๕/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๙

นางพรรณทิพา ชเนศร์
๒๖/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๐

นางสาวพฤฒินี นนท์ตุลา
๑๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๑

นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน
๒๖/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๒

นายสมควร ดวงบรรเทา
๑๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๓

นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๔

นางสาวจิดาภา เกิดสุริวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กชายธนกฤต เมืองใต้
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงพุธิตา เสียมทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๗ เด็กหญิงเด็กหญิงสุภาวดี

สุขยืน
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๘

นางสาวกนกกานท์ วรนาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กชายทินภัทร เตชวัฒนบูลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๐

นางสาวช่อทิพย์ สนองค์
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงกนกพร อินธิสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ วันชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงกุลเนตร ดีเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงกุสุมา ก้านเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงขนิษฐา ลิขิตวัฒนชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กชายจตุพร สุบิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงจิราพร กรุดทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่แต้
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงชญานิศ แปงชิด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงชฎาวรรณ สุทธินันท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงชธิตา สวรรค์นานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ แก้วแก่นขัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กชายณกานต์ แต่แดงเพชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ ไพโรจน์สมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฏฐินันท์ จีรังกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล ไชยยงยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา กรวยทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เสียงลำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เสียงลำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงณัฐวรา เซ็งมณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กชายทักษ์ดนัย อุดมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงทิพย์ญดา ไชยสมคุณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงธนพร พันธุ์ประชา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กชายธนพร เมฆดัน

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กชายธนพล งามไว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กชายธนภัทร ชูกรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายธนศักดิ

์

งามปญญา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กชายธนะรัตน์ บางเพียรดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กชายธนเดช วงศ์วิสิฐไพบูลย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กชายธวัช ธัญญเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กชายธัญกร เพียนามบุญตี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองบาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กชายธีรโชติ ทุ่มศิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กชายนพรัตน์ หอมสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กชายนรวิชญ์ สร้อยสน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชาวแสนแสบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กชายบูรพา ปรีชุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กชายปฏิภาณ ครุเสนีย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กชายปรมินทร์ ธรรมกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงพชรวลัย นวะมะวัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงพภาภรณ์ ก่อเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงพรรณษา ปอมแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ ไทรชมภู
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงพิณญ์สุดา แย้มวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงพิมประภา พระศรีรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กชายพิสิฐ เอส.ซาราโกซ่า
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กชายพีรพล อยู่รับสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กชายภาคภูมิ พวกเซียงซา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กชายภานุ ห่อหุ้ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ตราโต

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรมมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กชายรัตภูมิ จิวโต

๋

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กชายวรากร ครุฑน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กชายศุภกร จันทร์วิชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กชายศุภกฤต แช่มชูกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงศุภารนันท์ พันธุ์เขียว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กชายศุภเกียรติ ม่วงคลองใหม่
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กชายสรยุทธ คำล้วน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงสุรีย์พร แซ่ลี

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กชายสุเมธ เกตุศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กชายอติณันท์ โพธิกระจ่าง

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พุทธระสุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๔
เด็กหญิงอภิญญาภรณ์

หิรัญญาพิพัฒน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กชายอภินันท์ นพนรินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงอรัญญา ชูเทียน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงอริศรา บุญกระสินธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กชายอัครชัย ดิษฐ์ประดับ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กชายเจษฎา ทับคล้าย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๒ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายเมธวัจน์ จิระรัฐวิทย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กชายเสริมสิทธิ ศรีดีจริง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทศร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กชายแรงบุญ พูนสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กชายโกวิทย์ มาตรา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กชายโชคอนัน ศรียันต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กชายกฤษฎา นาโควงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กชายกฤษฎา เอียมประเสริฐ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายกิตติพัฒ ศิริสำราญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กชายจรียุทธ ตุ้มทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญทาป
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กชายจิรายุทธ ยอดนุ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กชายชนาธิป นุ่มวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสังวาลย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กชายญาณปรีชา ศิริพรวน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายณภัทร ม่วงคลองใหม่
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนนาเลน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คล้ายภมร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีสัจจัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กชายถิรายุทธ เปลียนสันเทียะ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กชายทักษนัย สืบพันธิโพธิ

์ ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงทักษพร สอนดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงทิภาพร ยนต์ศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กชายธนโชติ งามปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กชายธันย์สุธี เลิศสำราญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงธารวิมล เงิมสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ ปลืมถนอม

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงนุชนาถ คงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงปริชาติ จานปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงปาริชาต นิรันดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้ววิชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กชายพันธ์ธวัช ทบมาตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ หอมชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ์ สกุลครอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๓ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กชายภคพงษ์ คะสุดใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กชายภัทชรัตน์ ดวงตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กชายภากร แก้วกรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กชายภูริณัฐ์ ศรีวะโสภา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กชายรชานนท์ คงฟู
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กชายรวิพล มณฑาทิพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงรัตนาวดี บุรีเรือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ พรมเพียงช้าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงลักษณา คนซือ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงวิภาวดี อินทร์จันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กชายศุขมิตร สินอาภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กชายสฑานนท์ อัตตะกีรติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กชายสมาพล เย็นกาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงสาธิตา พันธ์รอด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ เหมวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงสุนันทา พรมสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงอธิชา ถึงสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กชายอรรถชัย วิมุติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กชายอัครเดช พันธ์ทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ ดีหนองลวก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงอาทิติยา ศรีสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เปลียนสี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงเกวลิน รัตน์วิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กชายกรกฎ มุ่งอินทร์กลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซ้ายจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงจิฬาลักษณ์ เปรอด
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กชายชญานันท์ บุญมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีระชาติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงทิพากร ชิดโคกสูง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กชายธนดล สืบสายดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กชายพชรดนัย วงศ์สุภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กชายพรพนา สิงห์ลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๗

นายภาคภูมิ แซ่ตัง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กชายภูวดล ตันหยง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ โสภณอำนวยกิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ์ มูลจักร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงศรุตา อมตวณิช
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สายสร้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กชายศุภกฤต เกตุศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กชายสุทิน ฉิมพระคุณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กชายเหมือนฝน วงค์คำคูณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายเอกวิญญ์ เลิศวัฒนกฤตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงกิติญา อินทร์สอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงชนัดดา สายเล็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กชายพลกฤต พูนกัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์งาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงวิรัญญา มากดำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงแพรวา สุทัศนีย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๓

นางสาวสุธีกานต์ คงฟู
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๔

นางสาวณัฐกมล เครืออยู่
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ อ่อนสุด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กชายกลวัชร จงเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กชายกษมา ทองมุ้ย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงกัญญาพัตร ขำสุวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงกาญจนา สีสองห้อง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงกานต์ศิมา พระจางวาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กชายกิตติ โตชมบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กชายจตุรภุช สามพ่วงบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กชายจักรพันธ์ สุวรรณประทีป
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กชายจักรภพ เชือจีน

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กชายจักรภัทร์ เพชรแอว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงจันจิรา ศรีอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กชายฉัตรชัย รอดประสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กชายชนกนันท์ เลิศวิริยวาณิช
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กชายชนัติพล เอียมสุขา

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงชนาภา พัวอุดมเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงชมพูนุท เนียมแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ เพชรเอีย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กชายชัยชนะ คงหญ้าคา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายชานน ขำสุวรรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กชายชินวัตร ผิวสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงฐิพาพร ตันมณีกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กชายณภัทร กรดสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี สีสองห้อง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงณิราณี คำวงศา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ชมภู
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กชายตะวัน ชินรัต
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กชายธนกฤต พยุหเจษฎา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กชายธนพนธ์ เต่ารถ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กชายธนภูมิ มีถาวร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ กำเหนิดแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กชายธนิษฐ์ ดาทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินธิแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กชายธีรดนัย แซ่ตัง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กชายธีรภัทร ทนุการ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

นิชารัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กชายนราธิป รุ่งสังข์เงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กชายนฤชา ชินราศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงนฤมล พุ่มระหงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงนฤมล มารศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กชายนัฐกานต์ พันธุมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงนัตฐมล สามฉิมโฉม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงนัทชนันท์ พ่วงทองคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ท่านำตืน

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงนันธิชา ท้าวศรีเพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์แปลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กชายนิติภูมิ สามสาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ จินเลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กชายบัญชา อุตรนคร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงบุญญฎา สมสมัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงบุณยาพร เพชรออด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กหญิงบุษรินทร์ ประหยัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พุมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กชายปณณทัต สุขเกษม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายพงศ์พันธุ์ พรมโต
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กชายพชร บุญเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายพนม -
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กชายพนาสิน นิลสุวรรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงพรนภัส อุ่นกงลาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กชายพัชรพล บุญส่ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงพัชราภา ลิวเวหา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กชายพิพัฒน์ สามพ่วงบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรียา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายพีรดล จันทร์ทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงพีรดา ชมแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กชายภคกร ตันสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงภัณฑิลา พุ่มสงวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กชายภัทรภณ พรศิริรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงภัทรศยา นิมเปา

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงภัทราวดี สิงห์โต
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เณรบางแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายภูติวัฒน์ ศรีสองห้อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายภูวาริน ทองโรงใหญ่
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงมุฑิตา ปนเจริญพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กชายรชานนท์ อินเล็ก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กชายรักไทย -
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงวนัชยา นิลชะลิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กชายวรานนท์ เสมศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงวริศรา สุขสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ สวยสุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กชายวัฒนา ทะเลิงรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงวิศรุตา อ่อนส้มกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงวีลดา พรหมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กชายวุฒิชัย กองเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กชายศิพัฒน์ ปณตนพนันท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงศิริพร ออเขาย้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กชายศิวกร ทับประทุม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กชายศิวกร สามศรียา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กชายสหรัช แย้มสรวล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายสิทธิกันต์ สีแสงฉาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงสุชาดา สามฉิมโฉม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา ทะนัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงสุธีรา บุญรอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงสุนิษา
พลอยศรีธรรมชาติ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กชายสุรภัทร์ วงษ์สังข์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ สามงามยือ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กชายสุวิศิษฎ์ สีงามเอียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงสโรชา ยารักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงหฤทัย บุญสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กชายอดิพัฒน์ ขวัญเสาร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กชายอดิศร ครคง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กชายอนุรักษ์ โตนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงอภิชญา นาคนาคี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ เหล่าสิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิริยะหิรัญไพบูลย์ ๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงอมิตตา สามงามเขียว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงอรปรียา บุตรดามา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงอาภรณ์ วราสินธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กชายอิทธิพล สีแสงฉาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กชายเดชาพล อนันต์เวท
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดีขำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กชายเรืองอรุณ สาระขันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กชายโชคชัย ศรีวัฒน์ธนรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๘

นางกาญจนา แม่บุญเรือน
๐๙/๐๙/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๙

นางสาวกิตติญา เจนกาญจนดิลก
๒๖/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๐

นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค
๒๒/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๑

นายณัฐพงษ์ จันขู
๓๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๒

นางสาวดวงทิพย์ โผนประสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๓

นางสาวดาวเรือง นาคทัง

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๔

นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๕

นางพยูร วงษ์ชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๖

นางสาวพรทิพย์ รุ่มนุ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๗

นางสาวพันทิพา
ธัญญลักษณ์เดโช

๒๘/๐๕/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๘

นายพิชญา แสงอุทัย
๒๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๙

นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง
๐๕/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๐

นางสาวพูลสุข พวงสำลี
๐๑/๐๖/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๑

นางสาวรวิสรา แปงคุณญาติ
๐๘/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๒

นางรัชตา ปรีชาสกุลชัย
๒๐/๐๑/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๓

นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล
๑๕/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๔

นายวิเชียร ก้านเหลือง
๐๗/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๕

นางศรีนวล ภูมิวราภรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๖

นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน

๑๑/๑๑/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๗

นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
๒๗/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๘

นางสาวศุภางค์ บุญศรีสมฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๙

นางสมจิต กิจเฉลา
๐๒/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๐

นางสุจิตรา เวสสะภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๑

นางสาวสุนทรี เรืองโรจน์
๐๑/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๒

นางสาวสุภา เจียมพุก
๐๔/๐๗/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๓

นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
๒๕/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๔

นางสาวอรนุช มนต์แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๕

นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
๑๓/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๖

นางสาวไพรินทร์
ธัญญลักษณ์เดโช

๐๙/๐๔/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๗

นางสาวกนกวรรณ เติบโต
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๘

นายกรวริชญ์ โมฆรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๙

นายกฤตชญา ชัยอาวุธ
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๐

นายกิตติศักดิ

์

สิงกันหา
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๑

นางสาวขนิษฐา บุดดาลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๒

นายคณิน อมรสวัสดิชัย

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๓

นายคมสัน วิริยะภาพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๔

นายคุณานนท์ จินดาโชติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๕

นายจตุพล สร้อยสีทา
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๖

นายจักรพันธ์ เยียมสถาน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๗

นายจินตวัฒน์ ปูนแสงหิรัญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๘

นายจิรพัฒน์ อ้วนสูงยาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๙

นางสาวจิราภรณ์ จีนเลียง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๐

นางสาวจิราวรรณ วรนาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๑

นางสาวชนาการ์ ภูถาดลาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๒

นางสาวชลลดา แสนเพ็งเคน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๓

นายชัชพงศ์ น่วมปฐม
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๔

นายชัยณรงค์ ชัยมงคล
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓๙ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๕

นายชัยณรงค์ วงค์คำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๖

นายชาตรี พรสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๗

นายชานนท์ ออมทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๘

นางสาวญาณิศา พงษ์สุพรรณศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๙

นางสาวญาดา บางเอียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๐

นางสาวฐิติกา เพ็งลุน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๑

นายฐิติพงศ์ ทรัพย์ผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๒

นายฑิฬฆัมพล หมึงประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๓

นางสาวณัฐชา ภู่ชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๔

นายณัฐพงษ์ สังวร
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๕

นายณัฐภัทร กำเนิดทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๖

นางสาวณัฐริณี จุลเสริม
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๗

นายณัฐวุฒิ ใสสนิท
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๘

นางสาวดลยา ยินทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๙

นายต่อตระกูล เพชรบุรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๐

นายทวีชัย เนาวเพ็ญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๑

นางสาวทิพย์ประภา พลฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๒

นายธนกร คำบึงกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๓

นายธนนันท์ ทิมทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๔

นายธนบัตร หิรัญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๕

นายธนภัทร พิมพ์แมน
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๖

นายธนวัฒน์ เบ้าเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๗

นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๘

นายธนเกียรติ สาโก
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๙

นายธรณ์ธันย์ อนุตธโต
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๐

นางสาวธัญญารัตน์ นักลำพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๑

นางสาวธัญสิริ อินทะเรืองศร
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๒

นายธีรพงษ์ ชาวสวนแตง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๓

นายธีระศักดิ

์

คงชัยภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๔

นางสาวนฤมล เทานางาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๕

นางสาวนันธิดา จินดาวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๖

นายนิธิกานณ์ นาคฟก

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๗

นายนิรัติศัย แก้วพวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๘

นายปารเมศ อุ่นใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๙

นายพงษ์นรินทร์ วงศเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๐ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๐

นายพรศักดิ

์

ไชยวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๑

นายพัฒนา บูรณ์เจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๒

นายพิรุณสรรณ์ ตังใจ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๓

นายพีรพงษ์ แซ่อือ

๊

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๔

นายพุทธิพงษ์ ธีรสมเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๕

นายพุทธิพงษ์ ศรีตระกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๖

นางสาวภัณฑิรา อยู่แย้ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๗

นายภัทรศรัย แสนชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๘

นายมนัส ลุนลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๙

นายมนุเชษฐ์ หิตกำปง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๐

นายยอดชาย สายทูน
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๑

นายรวิพล ชาวสวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๒

นายรัชชานนท์ มูลมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๓

นายรุ่งรวิน เหลียมเพ็ชร

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๔

นางสาววรลักษณ์ ยาวิราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๕

นางสาววันวิสา ชืนใจชม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๖

นางสาววิภาวดี ปลืมสุด

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๗

นายวิศรุต คุ้มกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๘

นายศรัณย์ เกษเกษร
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๙

นางสาวศศิ ศรีน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๐

นางสาวศศิพิมพ์ คงแพง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๑

นายศิกิติคุณ ทองไชยะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๒

นายศุภมิตร ชืนภิรมณ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๓

นายศุภวิชญ์ ฤทธิน้อย

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๔

นางสาวสถิตาภรณ์ ภูมิสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๕

นายสราวุธ ปะนามะทัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๖

นายสหัสชัย พรรณขาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๗

นายสหัสวรรษ แฟมคลองขอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๘

นายสิทธิโชค เอียมสคราญ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๙

นางสาวสิริธร กลำฉำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๐

นายสุขเกษม เสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๑

นางสาวสุนิสา กิจประชุม
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๒

นางสาวสุปรีญา ชาวอุทัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๓

นางสาวสุพัตรา สุขรักษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๔

นางสาวสุพัตรา เพ็ชรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๑ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๕

นางสาวสุภัคษร แสนทวีสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๖

นายสุรศักดิ

์

พุ่มไม้

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๗

นายสุรเชษฐ ยิมพันธ์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๘

นายหัสวรรษ บุญสมบัติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๙

นายอธิพงษ์ วงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๐

นางสาวอนุตตรีย์ รัตนโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๑

นายอภินันท์ ทามารัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๒

นางสาวอัญมณี โชติอรุณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๓

นางสาวอัยลดา โพธิถนอม

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๔

นางสาวอำภาพร ปุนครืน

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๕

นางสาวเบญจวรรณ อ่วมดีสุด

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๖

นายเมจิค เขียวเล็ก
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๗

นางสาวเมธาวี บุญลือ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คำแดง
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กชายหทัยชนก ลำเหลือ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำอินทร์
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วงษา ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงชนัญญา พลายกำเหนิด
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงธนิดา ทวีเดชาจรัส
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุนสงวน
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงอัมพา เลิศเดชะ
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงเพชรลดา ถาวร
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กชายจรรยวรรธน์ ธรรมจง
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงปวันปรัชญ์ หนูเทศ
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงพัชริน ดีระดา
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงสมิตนัน เถาวัลย์พิพัฒน์
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงขวัญณัฐทิชา กิจบำรุง
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กชายณัฐพล สิรินาถ
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กชายนิติภูมิ จันทร์ขุนทด
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กชายภควัต กวานปดชา
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงจันจิรา ตาเงิน
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กำยาน
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงศลิสา โสนายะ ๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงศรุตยา ปานเจริญ ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงเกวลี พุ่มพิจิตร
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๒ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงชนาภา รัตนกุล
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงธันย์ชนก หุ่นทอง
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงอมิตตา เมณฑ์กูล ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กชายฐานทัพ แก้วขาว
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กชายเสกสรร เชือขาว

้

๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กชายเทพทัต ครองโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายคติณัฏฐ์ จันทร์จินดา
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กชายหลวงชัย ตาแปง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงทิพย์เกศร ศิริโต
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงเสาวรัตน์ รอดอนันต์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงนิตยา รักษาพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เพียนอก
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กชายธนัท เพชรพรศิริกุล
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทางเณร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงจิตรลดา ลินไทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กชายภูวนาท ขาวสำอางค์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กหญิงพรรณนารา ยาสมุทร
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงลลิตา พรมมิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงวรรณภา มาดหงสา
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงวรางคณา จารุพรพาณิช ๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กชายสรรค์ชัย ดอกจันทร์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กชายชลธาร ราโพธิ

์

๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงอชิรญา เขียวหมอก
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ติกระโทก ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วหาวงษ์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กชายภัทรกฤษณ์ จูเจริญ
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงพรนิภา กล้าสงคราม
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กชายสุพศิน กองจะริตต์
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงปยดา สีชมภู ๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ มิงสมร

่

๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กชายกัมปนาท การร้อย
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กชายพีรพล ตันลิมสุน

่

๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงใหมแก้ว จันทร์โอ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงวรรณภร จันทรทิพาพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพวิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๓ / ๓๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงวงศ์สรรค์ คำโสภา
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กหญิงวนิดา พลรักษา
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงพรศิลา อิงควระ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กชายปริญญา ลือจันทรา
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงนริศรา สุทธิชัยรัตนา
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กชายกิตติภัทร์ ปุยอรุณ
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงปยธิดา คุณาคม
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงณัฐชา นาคสุขศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ ทองดี ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงณัฐชา ศรนุศิล
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงขวัญชนก วันดี ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ คำปุย
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงสุนิสา เกิดน้อย
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงธัญญารัต หมีทอง
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กชายกวีกร มัชฌิมานิธิศ
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กชายอรรถพร ทองพาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงนรมน กองสอน ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงอภิสรา บุตรดี ๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กชายจิรพงศ์ ปกโคทานัง ๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงรัตติยากร กลินสุด

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงอุไรอร ภู่ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กชายพรดำรงค์ ไล้สมุทร์
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงนฤมล สุกใส
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กหญิงอภิญญา เฉียบกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กชายกิตติชัย เถาวัลย์พิพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กชายฐิรพล เยรัมย์
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงอี

้

สีดา
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงวนิดา วรดิษฐ์ ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๓

นางสาวสุนิตา แก้วดิษฐ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๔

นางสาวเสาวนีย์ หนูหอม
๒๙/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๕

นายชูเกียรติ พูลลำเภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๖

นางสาวพจนา ปุลิย์พงษ์
๑๗/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๗

นายศุภณัฏฐ์ รุ่งเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๘

นายสมชาย ทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๙

นางสาวเจนจิรา ทรัพย์เจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๔ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กชายวัยวัฒน์ ใจดี
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงวรกรชมน์ ย่มต๊ด
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กชายธนวิชญ์ ขวัญทอง
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ นุ่มสร้อย
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กชายอนันตเชษฐ์ กิจหว่าง
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงกุลฑีรา ว่องวรพรกุล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ปนคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงณัชฐมล โสภากุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กชายธนธัศ เสมลับ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงนันทพร สายชล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงมนัญชยา กะถิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงรุจิรา อิมจิตต์

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงศศิอร บุญเทียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงอินทุภา สินเสมจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงเรืองศิริ ปนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงเอธยา เลิศสวัสดิวัฒนา

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงกรกช กุสลางกูรวัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กชายกวินภพ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงคุณัญญา แย้มเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กชายชัยพัช ใจดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงณฐนน ศิลาดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ดีพรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงธิรดา พงษ์ไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กชายธีรเมธ สุขสำราญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กชายนวภูมิ ปนหลวง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงนาตาชา คงนุช
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงบัณฑิฏา โพธิสุ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงลักษมี หลิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงศิวญาดา นิลถนอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กชายอิทธิพงศ์ ชุติจิตวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กชายเมธัส แดงมณี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๑
เด็กหญิงแสงพรรณษา

ใจมัง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงกิตติกา โนนจุ้ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงฐาปนี ทองมาตร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กชายณัฐชนน ลาดพุ่ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๕ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงดวงกมล อุ่นนำใจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กชายธรากร นาคโสมกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กชายนราวิชญ์ มังน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๘
เด็กหญิงพิมพ์นันท์นภัส

ตังจิตต์นพคุณ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงวรรณิดา เกิดสีชัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กชายวุฒิภัทร วรวุฒิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กชายศิวกร มุกดาประกร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงอนัญชนา สุนทรสารทูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กชายโยธิน โฮกอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กชายโอบกฤช ลอยสูงวงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กชายธนพล แซ่ลิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงนนทพร หมืนสายญาติ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กชายนันทกร ไทรทองอินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กชายนาวิน พลชัย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงปารมิตา มะรินจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงปาริตา บรรเทาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กชายพรพิชิต ไชยะลาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงภิริญาภรณ์ แสนบุญส่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงมนธิชา สีนวลขำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงวรรณสิริ สิมลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กชายศรยุทธ สอนอิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุขกรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงศุภกานต์ เจริญแสนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กชายสรศักดิ

์

จันทะสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงสุจิตรา เจียวสามเนตร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา รักษานา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กชายสุรเมธ ศรีพิมพ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงอภิญญา ใหญ่สีมา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กชายอัคร สินพูน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงเปมิกา ปุปผาโกสุม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงเพชรดา เกิดโพธิชา

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กชายปฏิพล สุทธสนธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๙

นายภูมรินทร์ หงษ์ทอง
๐๕/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๖ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กชายกฤตภัค สะสมทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กชายกฤษณะ มีสายญาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กชายกิติชัย รอดเชียง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา มีแสงพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงธัญชนก ละมูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กชายพงศ์วัชร์ เอียมสอาด

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยหาญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๗

เด็กชายพลธัช สะสมทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ด้วงสีทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กชายภัทรศักดิ

์

มันคง

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กชายวชิรพงศ์ สายพร้อมญาติ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงศศิการณ์ ชัยหาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงสริศาณัชช์ เอียงทรัพย์มัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงสุภกฤตา ลาวทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงอริยาณัชช์ การเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๕

เด็กชายเชียวชาญ

่

นิโกรธา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๖

เด็กชายโกเฮ็ง เข็มทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เนือนุ่ม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงรัชชนก พระชะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงลลิดา ขำคง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๐

เด็กชายศรวสันต์ อุ่นจิตติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๑

เด็กชายอนุชา จันทอง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๒

เด็กชายอนุชา ไตรพรหม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กชายอุชุพงศ์ ทับเปลียน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๔

นางสาวสุดา ธุวภัทร
๒๖/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤาไกร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กชายธรรมนูญ ทับแจง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กชายศักดิดา

์

ปนหว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กชายกฤษณะ อยู่ญาติมาก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงจิดาภา ตะสุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มณีสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงประภัสสร จีนพงษ์พันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ซิมฉาย

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงพิราภา บุตรดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๗ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงฟาใส เทียมสิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กชายภาณุพงษ์ อยู่มากญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ เนตรรัตนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงราตรี เสาชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ กองเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กชายสันติภาพ กุมภี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กชายอานนท์ รอดสุโข
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

สวยงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทัย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กชายประสิทธิชัย จงศร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงปรัชญาภา ทาบรรหาร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงรุ่งธิวา วงษ์นาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ โชติช่วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กชายคิว เว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงชรารัตน์ จันทร์มีชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงณัฐพร สามเกษร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงณิชารีย์ เฮงรวมญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายตนุภัทร คงพากเพียร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กชายธวัชชัย บู่สามสาย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงธัญญธร จันทร์มีชัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงธิติมา ฟกสุมณฑา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๖
เด็กหญิงบุญญากานต์

นาคขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กชายปรีดี บู่สามสาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กชายปุน พม่า
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงพิชญ์ญา คงพากเพียร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กชายภคพงศ์ สังข์เสวก
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กชายล้อมพงศ์ รักษเสนาะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงวรรณพัทธ์ บู่สามสาย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงวริสากานต์ เอมโอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กชายโชติวัฒน์ ยิมสะอาด

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กชายกนกพล ดาตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กชายกฤตกานต์ รอดธงชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสมัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงนภา สร้อยทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กชายพงศกร จันทร์มีชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔๘ / ๓๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงมินตา ปรินทิฆัมพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กชายติดแจ๋น

๊

แสงสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กชายธรรมปพน สาตรรอด
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงนภัทรสร สังข์เสวก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กหญิงภรณ์ชนก สมตน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กชายศุภณัฐ อาภานันท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กชายสิทธิกร งิวทอง

้

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา
ชัยประกายวรรณ์ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงอรญานุช แซ่ลิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กชายอัฐพล วงษ์จร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท ขำเทศใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กชายชัยทัต วิริโยฬาร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เอียมเผ่าจีน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงปราณี บุญดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กชายยุทธนา สายบัวทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ ภู่ระหงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงรัตติกาญน์ จันทร์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงวรัญชลี สาตรรอด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กชายวิทย์วศิน ศิริศักดากุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กชายสถาพร แช่มช้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา ร่างน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงสุชาดา ห้วยหงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงอานิษา ศรีพรหมมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงอารยา ภู่อาวรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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