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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๑,๐๙๑ คน ขาดสอบ ๓,๐๒๒ คน คงสอบ ๑๘,๐๖๙ คน สอบได้ ๑๐,๒๘๒ คน สอบตก ๗,๗๘๗ คน (๕๖.๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงธนกมล อวยชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ มุขยวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๓
เด็กชายปณณาวัฒน์ ตังไพบูลย์วรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ เพชรปอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กชายศิริภัทร์ เร้าใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กชายชยพล ปะการะโต
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายกรภัทร จำเริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กชายปณณธร พระโนเรศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กชายปรมัตถ์ สายยืนยง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายสิรวิชญ์ นนทะวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายปุณณวิช รุจิราวัตถ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงณัฐิญา บุณยเลขา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงประภัสสร ดอกไม้
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงกรวินท์ กิจหว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๖
เด็กหญิงกณิศวราริน ว่องไว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงจิรนันท์ สุดรอด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงธันยพร ลอยขวัญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงภิญญดา ประเสริฐกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงภัทราวดี สร้อยทองมูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงสิรินภา จันทร์สม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงนิชนันทน์ มีความดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงจิดาภา แก้วศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงวิริยานันท์ แย้มเสียง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงชุตาวรีย์ เดชส่งจรัส
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงวรรณนิภา ผิวเผือก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงกิตตินันท์ ภู่งาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงปาภาภัทร เทียนพิมาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงฐิติยา ปะทะโก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงสุภาวิตา คัมภีร์ศาาสตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงณิชาพร
ศรีพรหมณ์มินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงปยะมน บางเชย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงขวัญวริน รักษาเชือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงประภาศรี ทับประเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงชาคริยา ฤทธิรุฒม์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๖

นางอารยา คำพูแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๓๕ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๗

นายวงศวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
๐๘/๐๗/๒๕๓๕ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๘

นางสาวพนิตตา แจ่มจำรัส
๒๘/๐๙/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๙

นางอัญญรัตน์ ศรีโสภา

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๐

นางรัตนา พุมมา
๑๙/๐๒/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๑

นายมนัส พุมมา
๑๑/๐๖/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๒

นางสาววิจิตร อมรศิริอาภรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๓

นางสาววรรณภา นาคศรีสุข
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๔

นางสาวกรรณิภา โรจนบำรุง
๒๘/๐๕/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๕

นางสาวมาลี วิทูบัญจวิทย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๖

นายกิตติพงษ์ จันทร์ศักดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๓๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๗

นางสาวภคสุภา คงแปน
๒๖/๐๙/๒๕๓๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๘

นายทรงกลด ประสงค์รักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๓๓ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๙

นางเดือนฉาย สาหร่าย
๑๒/๐๖/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๐

นายศิริวัฒน์ กาฬโอฆะ

๒๖/๑๑/๒๕๓๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๑

นายทิวา
ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ๘/๑๐/๒๔๘๓ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงชมพูนุท นันทโกวัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงสิริวรรณ เลาหวิจิตรจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กชายวสุพล เย็นนาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บานเย็น
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงชลนิษา คุ้มแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงพรรณทิรา โซวเซ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงนันทิตา กลางจอหอ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กชายอนุชา พงศ์พศิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กชายธนะวัตร ลิมสกุล

้

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงปจมภรณ์ ชูปาน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงสิรินยาธร โพธิแก้ว

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงพรพิมล หลิน
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงพรรษา พิชญ์ชโลธร
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงศรัณย์ภรณ์ อติวงศ์ธาดา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ แต้มรุ่งเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงอรกานต์ ศีรจันทร์อินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงสุภัสชา ใช้ชำชอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ชิงชู
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เพียตุ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงอมลวรรณ สิทธิกังวาลไกร
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงภัทรกันย์ ทองแดง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงญาณิศา จิตรกลิกร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงภัทราพร อุนวัฒนะ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กชายพชร อินทร์แสง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงวรัญญา ท้าวแผนบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กชายภากร ใจบุญมา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กชายวุฒิชัย แสงประทุม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงนริญญา วัฒนเหม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงพรกนก จันทราทิพย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงปุณยนุช เสือกลิน

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงณัฐชา แช่มเชียง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กชายธนพล ปนทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กชายพรหมพิริยะ พ่วงเดช
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กชายพลัฎฐ์ ลุ่มสวย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายปณวัฒน์ โพธิอุ่น

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงจิตรกัญญา ประสานศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ญาภา ธนาพงศ์วานิช
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กชายจีรสิทธิ

์

เตชิตทรัพย์รดา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายกีรติ ภูริกุลทอง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ แสงศรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงเหมือนฝน พันธ์เทศ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กระจับเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แฉล้มขันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กชายโชคชัย ตันติรถานนท์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายกัญชัย เรืองศิริชานนท์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงอติพร เนียมหมวด
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงวรรณิษา เสมคำ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงปยะวรรณ ดิษแช่ม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กชายธนกฤต อุดมธนานพ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงชลธิชา กายเย็น
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงสิริกร เข็มทอง
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๔
เด็กหญิงธรินทร์นาถ ทองดอนเตีย

้

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงกัลยกร

ไม่ปรากฎนามสกุล (พม่า)

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงประภัสสร ภัทราศัยกุล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กชายรัตนพงษ์ คิมโน

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กชายธาดาพงศ์ ลิมสกุล

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กชายเนตรพยัฆค์ สุขะโต
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงกรกมล กรทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงอติพร สกุลรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สามเพชรเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงวรัญญา สุวรรณพิทักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงสิริชากร ผิวอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีอาจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กชายถิรธนา ธรรมาพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กชายปณพล โพธิหวี

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายคชนน
พัฒนาไพบูลย์ผล

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เปยมศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงอนัญพร เทพบูชา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงวรินสิริ ยืนยง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงเนตรดาว สมบูรณ์บัติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงณัฐชา วงษ์วิวัฒน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายวุฒิภัทร นาคทัง

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กชายธนกฤต ม่วงวัดท่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กชายวรวรรชน์ อุปถานา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายภัทรกร ชืนกลินธูป

่ ่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายประชา จงภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงอารีย์ยา ใจอารีย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงกันติชา วระทรัพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงวัลนิภา ทิมแจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงจอมขวัญ ปนคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ ตาคง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงธารทิพย์ ห่วงเกลียง

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ชัยหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กชายธนทัต นิมนวล

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กชายกิตติภพ คลำชานา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงพรธิพัฒน์ แต้มรุ่งเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงวรนุช สิงหนุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงณัฐศาสิริ เกรียงไกรยุทธ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงปุณยนุช เกียรติปกรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กชายอิศม์เดช ธนกุลศศินันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กชายสุณัฐธพงษ์ เลขะสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายอรรถพร มงคลรัตน์นากร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กชายธนโชติ ฟุงขจร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงอินทิรา คงคาเย็น
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงศิวพร วิมูลชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงวาริษา มหาช้าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงณัฐพร ชินพะวอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงพรชนก มิสุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กชายอริญชย์ คำเภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กชายวงศพัทธ์ จันโท
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กชายปรัญชัย ทองศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงไพลิน สีขาวผ่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงกุลรัตน์ แก้วเขียว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงสิริกานดา ผิวอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กชายธนวัทธ จิลากาหงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กชายพรพัฒน์ คำก้อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กชายพิชุตม์ แสนสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายภัทรพล มาศรีสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กชายธนพล แซ่ลิม

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กชายศุภณัฐ เถือนพงษ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กชายกานต์รุจา สรงกระสินธุ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงพิธิตา ศรีทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงธัญรัช ศุภโสภณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงณราพัชร สุชลธาดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงธันยธรณ์ แซ่ลิม

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงวรัทยา เมือง ณ ศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายชุณหทัศน์ เดชส่งจรัส

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงศิรินาฏยา ดีไข่
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงอรกช เวียงเงิน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงศิริพร พุ่มเพ็ชร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ อารี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงณฐพร ศิริพิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงธัญธิดา คล้ายหิรัญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงบุษปภัทร สัณห์สิรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงแพรไหม เกลียงซอปาน

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายปณณธร ยังจุ้ย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงจิราพรรณ ซ้งศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กชายธนกร ปรีชาสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กชายธนาธิป จำเริญใหญ่
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กชายวรุฒ ประจวบสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงสุกฤตา โพธากุน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงณัฐฎ์ธิชชา กล้วยสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายพงศกร ทองดอนพัว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงภัทรปภา ตันธนศานติสกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กชายณัฐภัทธ อินทร์ณรงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กชายณัฐชานนท์ ชิวปรีชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กชายภูมินทร์ แก้วดอนไพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงพรนภัส เหล่าสิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสพสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายอภิรัฐ อำทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายเนติศักดิ

์

ฤทธิศรีสันต์

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กชายปรวีร์ คุณารักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงอัญชิสา สืบพันธ์โกย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงณัฐมน เกตุแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงวรรณพร วรพิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงธนิษฐา ไทรเล็กทิม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงกัลยา พลหิรัญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงศศิธร สุทธิบงกชมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงลลิตวลี แช่มลบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กชายธีรภัทร์ เกตุแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงนาตยา พลพิทักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายภานุพงษ์ ชิวปรีชา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงรุ่งนภา นิลสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายบูรพา คงหมวก
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงทิฆัมพร เทวฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายพชรพล จันทร์ไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงนฤนาท ระนาฏศิลป
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงรวินท์นิภา หงษ์ทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายชนะชัย รัดแดง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงศิรินภา ชิดประสงค์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงสิรินดา อินทร์สูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงแพรวา นราทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ คล้ายทวน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงสุชานันท์ แย้มสรวล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายธรรมรักษ์ จีนแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงบุญญาพร กวินกุลกานต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายสหรัฐ แก้วสมบัติ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญพิทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กชายกฤติน ชนาชินรัฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงพีรดา ทองเหลือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงสุมนา สุขพ่วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงสิริภา นาคหล่อ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงภัคจิรา ชืนอารมณ์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงชนิภา
เหลืองทองวัฒนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายณัฐกานต์ บุญรอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กชายพีรพงค์ แสงชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายธนกร จำปามูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กชายพีระพงศ์ เอกมอญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กชายบัญญวัต จิตรกสิกร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงณัฐณิกา โพธิมัจฉา

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงสายธาร เทียวมาพบสุข

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงปริยากร บัวลำเลิศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จาดคล้าย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงจันทรา จุนเจิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงกรรณิกา มาโต
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายโชติวรุตม์ โรจน์นันทาศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กชายอภิชัย ศิริบำเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายเจษฎา คำเสน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงธนัชพร เกิดโถ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ เข็มทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ อวยพรคุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา อาจน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงชัชรินทร์ อ่วมเกิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ คงชูศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ สระทองเสา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงสุนันทา จตุคันธาพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กชายจักรภัทร เมียวนวม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงศุภนุช แจ่มกระจ่าง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงทิพยมาศ สงวนรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายชนินทร์ อินทนชิตจุ้ย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กชายนราวิชญ์ เทียนมณเฑียร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงกุลธิดา อินโอสถ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงกัญตาดา วัตรเอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กชายชานนท์ แก้วด้วง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กชายชัยวัฒน์ รวยลาภ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กชายสุริยะ โรจนวิภาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงปุษยา สินพิทักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กชายกฤติน สิทธิสงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงโยธกาณ ปยสถิตธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงเทียมจันทร์ คำทับทิม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กชายตรีภพ วงศ์บุญงาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงทยิดา เสรีรัตนเกียรติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงณัฐชา บ่อทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงธีรภัค ยีสุ่นเทศ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กชายนิปุณ บรรพตสิทธากุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใหญ่สีมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายพีรวัชร แจ่มสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงสิรณัฐ
พูนกาญจนะโรจน์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายเตชธร โง้วธนารมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายอธิปไตย ไตรยวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายภัคพล รูปสูง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูพิรัฐกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงสิริกานดา บริบูรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงสิริกร ศรีสุวรรณดิษฐ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงนวิยา ศรีวิไล
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงอัญชิสา เนตริยานนท์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กชายภูมิรัฐฐ์ สุคนธนิตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กชายกิตติเทพ คำพลัด
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายปณณธร เตชะปฐมานนท์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กชายธนดล เลขพัฒน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงดลพร ทับยาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กชายคมิก ภาณุศานต์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงศศิวิมล จองจิตพิศุทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงสุภัทรตา อนุศาสนี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไชยลังกา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงพิชญาภัค ตรีอนุรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงสาริศา รูปสูง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กชายเขมชาติ ทวีศักดิพจน์

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๔
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ประภาการ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงสิรภัทร สุคนธนิตย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายอัครินทร์ เศรษฐีธนภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงธันยภัทร์ ดะนุดิษฐ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สีดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายวัสพล เกียรติเดช
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงสุนันทา บุญมีลาภ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายเดชาธร คำมาอ้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อุดมธรรมรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายภีมากร อินโอสถ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายศุภกร รอดอยู่
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กชายณฤตกร สุทธิพงษ์คูณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงไอลดา มาสม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายณภัทร ผดุงสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงนวพรรษ จันทรวงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ แสนประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายพรหมพัฒน์ มงคลรัตนาสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายโยธิน สุขะนาคินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงชิตาภา ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กชายพุฒิพัฒน์ แก้วสุริยวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กชายแทนคุณ สุขงาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายธนกฤต ชะตาดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงพาสกุล รดแปน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายศุภกร อิศรเมธางกูร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายจักรภัทร สังข์กลมเกลียง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงณัฐสินี ธีรศรัณยานนท์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พุฒิมานรดีกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เหล่างาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงสุทธิดา เหนียวพึง

่ ่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงชนิษฐา สีบัวริน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายธนัฐณ์ สิงห์สหนนท์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงพัณณิตา รัชชกูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายพศวีณ์ โรจนจยาวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายกรกฎ เปยมเมธางค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กชายรัชกฤช จิตตะมัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงรติมา ดวงคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา งามดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กชายพิทวัส อชิโน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กชายชนาธิป ทับนัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กชายประสิทธิผล ผุงพงษ์ไพศาล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงธนพร สวยลำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรวณิชชา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายธนธรณ์ แซ่เฮง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงอรอานิชญ์ สายชล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ จมูศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กชายพงศกร สัจจาพิทักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงณิชาดา วรกุลศุภภัค
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงปณิตา ห้วยหงษ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กชายพัทธเดช ไชยเกษมสันต์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงวรินญา ตาปะสี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงกาญจณี ทองดอนเหมือน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายธนภัทร ตระการภัทร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายณัฐภัทร อรรถชิตวาทิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายธีรดนย์ สะอาดชูชม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายชนันธร ทองแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายปรริศ บรรจงศิลป
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายสิทธิโชค สามสี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงบรณี ขุนณรงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายภูริชา สีประดิษฐ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงลักษิกา เทพสถิตย์ศิลป
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กชายสนธิ บุญกลำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กชายอัครวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วไทรนันท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงรุจิยา ผุยรอด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ ลิมสกุล

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กชายวรปราชญ์ วิเชียรฉาย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงอรจิรา ปฐมพรวิวัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงปริดา พงศ์พิริยะจิต
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นิยมญาติ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กชายปติวัตติ

์

ภูษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงณัชชา ลาภธุวะศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงกรรญากร เอียมเทศ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายลาภิศ ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ มิลินทานุช

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กชายพศวีร์ ชูกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กชายพงศกร ทิมอ่อน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงณิชาภัทร รูปสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กชายพีรพัตน์ พลอยสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กชายปภาวินท์ ภานะสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กชายสรวิชญ์ เจริญชัยสมบัติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงพรวลัย พวงงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ กันโสม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กชายรัตนโชติ มันศรีจันทร์

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายปานัสม์ กฤษสนอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงธนพร สามตรีกัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงพิมพิรยา พิมพ์ก้องสมุทร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงณัฐกมล แจ้งประเสริฐ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงวริศรา วงษ์น้อย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีวิบูลย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงภูษณิศา ชมเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กชายทักษ์ดนัย พรหมมิ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุดศรีดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินทภัก
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กชายปณณทัต ศรีทอง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์ศิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงใกล้รุ่ง บุญพระ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กชายอภิพัฒน์ ปฐมรัตนศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กชายยศพนธ์ พฤกษเสม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงปานวาด สังข์แก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงศรัญญา ภิรมย์ชุน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงศิรประภา พุ่มดียิง

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กชายพลภัทร นารีรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงอารดา รูปสูง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กชายพงศ์ปณัชช์ สวยงาม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงณัชพร วิรุฒอุดมเดช
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงสายธาร แซ่เฮง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กชายณัฐพล บำเริบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กชายอุดรกร มีโพนงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กชายวุฒิภัทร ชัยโรจน์นิพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายบารมี อยู่คง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงปฐมาพร จิตรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงสุนันทา ปุกคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงฐิติชญา ราชชนนี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ หลงน้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายภัทร์ศกรณ์ มิงเดชาวัฒน์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กชายต้นกล้า ทองสัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงไอยรา บุญทัศนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงต้นข้าว มีไชยโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงพนิตตา พิสุทธิสกุลรัตน์

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก ศักดิอินทร์

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายวุฒิโชค ขานทะราชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กชายทัศกิตติ

์

ปยาพัชรศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงณัฐชา พุ่มจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงกชพร ชาญชัยเดชาชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ช่างเคหะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กชายชัยกฤติ ณัฐวุฒิ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายวรากร จิตต์ภาณุโสภณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายจตุรวิทย์ พุฒิประภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงณัฐกุลธิสรา พูลสุขโข
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงอวัศญา ตรีธัญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงสุชาดา เสือพยัคฆ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงเมทนี เรืองมัจฉา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายธนวิชญ์ ทรัพย์เอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงเขมิกา พรเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเพียร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงเวณิกา
วงศ์ทรัพย์ประเสริฐ ๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กชายศุภสิชญ์ ถินวัฒนากูล

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงปวริศา
ลิมปนเวทยานนท์ ๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงต้องตา อวิรุทธิโยธิน

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงอธิชา มีคลองแบ่ง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงนันท์ธนภัส มาศผล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ณพัช พันธ์ปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายวีรศรุต แก้วส่งศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กชายฐากูร ปานสุข
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กชายภควัฒน์ อินทรวัตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กชายพฤหัส
เกรียงวัฒนะศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงทัณยิกา เมฆฉาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงพิชริฎา เกิดไทยดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายธีระพัทธ์ ธนวิบูลย์อุดม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงออมชญา อายุยืน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงพรชนก แตงพุ่มทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงธัญพิชชา ใจงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงดารินทร์
บุญมานะประเสริฐ ๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงเนตรรัตน์ ขุนทรง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายชัยชนะชน หมอกไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อัมพรเดช
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงพันธ์วิรา พันธ์จินดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงพรจิดา ชูศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กชายวชิรวิทย์ เรืองสุธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงนวพร สุดใจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กชายวีรภัช แจ่มแจ้งพาสิริ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กชายโสภณ กรพิพัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงญาดา อยู่เปนสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กชายมนตรี ศรีนครา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กชายธีรวุธ สาระสุรีย์ภรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงดลนภา เซียงฉิน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กชายณัฏฐ์คเณศ กรปรีชา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กชายยศวริศ์ ปฐมเจริญสุขชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงกฤติญา ธนพันธ์สกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายศิริวัฒน์ เอียมอาจ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงธัญญาศิริ จินดาวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กชายจิรครินทร์ ศรีสำโรง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงณฐพร อำทัพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กชายยูจิโร นาคากาวา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายกฤตยชญ์ บุญพวง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายณัฐกฤต เนียมจีน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ อัคคะบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายณัฐนพพงศ์ จงสุขไกล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายอัครพงษ์ มีโพธินิล

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ช้างบุญมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายเด่นภูมิ สุภัทรเสถียรกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงปุณณ์นิษฐา โฆษิตเตชนนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กชายจิรภัทร ทองชวัชน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ ปฐมพรวิวัฒน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กชายสรวิศ เดชเพิม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายฐิติพัชร์ เชาว์ทวีผล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายกฤติน สังข์บรรจง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงนิชนันท์ สมใจสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายนิติภูมิ มีอยู่เต็ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงชญานุตม์ ศิริเกษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กชายธนากร คุ้มครอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงทิวาพร จันทร์พงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กชายชยพล ลิมรัตนพันธ์

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กชายศุภกร แตงพุ่มทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงมีนา คุ้นเครือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงสุธาสินี พาณิชย์ชัชวาลย์
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงศิริภัทร ลิมจิตสมบูรณ์

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ นิโกรถะ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายอชิระ จันทร์ท่า
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายนิธินันท์ สิริศรีเกษตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กชายยุทธนา แสงประทุม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายสิรภัทร เชาวนานนท์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายศุภกิจ ภุมรินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงชัชชดา เสือกลิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงสุมินตรา พึงรำพรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงฐานิดา อำสำอางค์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงชฎาวีร์ ชมสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

การกมล
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ศิลาวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายสุภัทร ศิริวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายอริยพัฒษ์ หลิมบุญงาม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายธนภูมิ จงพานิช
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายศิวา เย็นทะทา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดฮิน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงปารย์เลขา ทูลยอดพันธุ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงปริญาภรณ์ สู่เสน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงกนกกุล พูลทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงณัฐวดี สุขสำราญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยะสาน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กชายนาคร มีสวนพลอย ๑/๖/๒๕๔๙ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กชายวีระเดช จีวัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กชายศรัณย์ แก้วจาระนัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กชายพัชรพล ทูลยอดพันธุ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายปรินทร บุณยเลขา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงญษารดา สามารถ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงจนิสตา กันแย้ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงปรารถนา ปฐมวรชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงนฤมล มณีไพโรจน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ห้วยหงส์ทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงสุภาวิตา
ลาภถาวรกสิวัฒน์ ๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายทักษ์ดนัย นิพิฐวิทยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายภูวดล นวลปลัง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ นราแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายธเนศ ทรัพย์เล็ก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงสุภาพร เชียงกา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงจรรณภา เฮงจินดา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายณัฐปภัสร์ พราหมณ์โชติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายธนภัทร จันทร์สว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายทักษกร เทิดทูนไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายจักรินทร์ นาคนำพา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายยศพัทธ์ ทีปต์เจริญวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงทรรศวรรณ สร้อยสงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงครองขวัญ ชุ่มเชือ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงอรวี แวะศรีภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงวรัญญา สุขมาเพียร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายศรรักษ์ ปนสินชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กชายธิวานนท์ คำมณี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กชายฐิติกร ธนะลิขยากุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กชายเสกสรร พวงสำลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กชายสุทธิพร อินนวล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงรพีพรรณ ประดับแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงโชติกา เสืองาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงวรรณวลี จินตะนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายสิทธิพล ศรีอนันต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กชายพิสุทธิรัตน์ พูนสิทธิโชคชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายกัญทากร เบญจวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กชายธนกร มันคง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กชายอรรถวิทย์ สุขเอียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กชายวีรภัสร์ ลิมบริบูรณ์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงณัฐพร ขุมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงลลิตา แย้มสาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงกนกนาถ โภชนา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายเดชาธร ศิลปสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงสุฐิตา สุขพร้อม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สอดสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงจิราพัชร สมวัต
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ มีจินดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงสโรชา อิมสำราญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร แกมทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กชายสิริพล โหมดบัณฑิตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กชายณัฐธพงษ์
ทองธรรมประกอบ ๐๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายบูรพา ชาติพนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงมณฑิชา คุ้มเฟอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงสิรินา ภู่โต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายพิสุทธิวรา

์

เปยโสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายสรวิชญ์ มีสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ สกุลวัชรเศรษฐี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กชายธนทัต ธรรมมะพิทักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

แทบทาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี อารีย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงพวัลรัตน์ ชมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ รักภิรมย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงพิมชนก แซ่คู
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงชามา จิตตเชยกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงพัชราภา ชัยมาลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงจิตราพร สิมมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงกัญญาวดี มานะชีวิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงรสิตา ผลวิชา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงพศิกา ผิวมา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงวิปศยา ขำขะจิตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงวทันยา จันตะโก
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กชายวรเชษฐ์ พุ่มทิพย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ย่อยกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กชายวีรภัทร ปรางเปรมปรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงธนัชพร สุขขาบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๐ เด็กหญิงวรรณกาญจน์
เกิดห้วยชัน

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงธัญชนก ไพศาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงนิพษฐา ทิวาประเสริฐพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กชายณัชพล เปามา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายศุภกร อินทวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายกิตฐาชนม์ คงยิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายชลนที สังข์กลินหอม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงนพรัตน์ วงษ์ศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงสิรินทร นิมอนงค์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายพีระพัฒน์ มุติมาลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายรุ่งโรจน์ อรุณมาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เนียมจินดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ วิเศษสิงห์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กชายมงคลชัย ปนทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงสกุลทิพย์ หมืนนารายณ์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงภิญญดา อนุลีจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงกวินธิดา นามวงศ์อภิชาติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงสุธาสินี อ่อนศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กชายจักรกฤษ แก้วกุมภัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงณัฐรดา สุขเกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงดารารัตน์ หกพีน้อง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กชายณัฐพล ไชยวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กชายพิทักษ์ ธีรชัยกิจจาพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กชายภูวิศ โพธิราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กชายพงศธร เหลืองวิลัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กชายวุฒิพร สะสมทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กชายชัยณรงค์ มีปน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงกมลชนก รัณระณา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงอริสา เกษมสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงรักษิณา ผิวบัวคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงสุทิตา เกิดฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงปฐมรัตน์ รสชา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายศุภณัฎฐ์ เอกชัยรุ่งโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กชายธนกร สามงามน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงกชกร ชาติพนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กชายกีรติ นาคทัง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึงรุ่ง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กชายเอกมล ศรีเฉลิม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงจิตรลดา โสมสุพิน

๑๕/๒๖/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

อนุสนธิพรเพิม

์ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงอริศรา เกรงปน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ร่มกลาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายเมธา เทพทับทิม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายสิทธิชัย ศรีอาภัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายณภัทร กวินกุลกานต์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายอนุชัย คำศรีเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายมันตา เสตเสถียร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงพีรดา วะนำค้าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงอรณัชชา คนอยู่
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงฐานิดา ดาวเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กชายวีรภัทร กลัดจ้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายธนากร หนูมาน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กชายกนกพันธุ์ เอียมอาจ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงอรพินท์ สุดใจชืน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กชายพัชรพล ชุมคาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเกษร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายมิณธดา เขียวสองห้อง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงอุมาภรณ์ แก้วสุจริต

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงสุชาดา บุญประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงศรัญญา อิมวงศ์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงเกศินีพร พรมเสนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงจันท์ญา สุวรรณนิกขะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กชายจักรพงศ์ แสวงทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ เถือนโฮ้

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงนฤมล สร้อยศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงพีชญาดา นิรปณนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กชายกรันต์ ธรรมศิริพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เดชธนะโชค
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ นกทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กชายบัญชา คุณวุฒิชัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กชายจีรวัฒน์ โคตราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงอัมพร เสือกลิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงไอรดา เมืองมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุขสบาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงพัทรกร กสิบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงเนตรชนก ปมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงสิรินทรา พลโดด
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กชายปริเยศ ชอบดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายพลวัฒน์ นามขันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงทานตะวัน วิมูลชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกียรติซิมกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงสุนิตา สะสมทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายณัฐพล สงกรานเสงียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายนรมนธ์ ผมหอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายทีฆทัศน์ กำนารายณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงวรวีร์ ฉิมกล่อม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กชายพัสวเรศ คำยอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กชายศิรวิทย์ พุทธมงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงแพรวา ผลจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายญาณพัฒน์ ทัศนิยม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กชายธนากร อินแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กชายวิสุทธิภัทร สุภานิช
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงชนม์ชนก จันทร์คูณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงนภัสสร รัตนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วลาวเวียง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงนิตยา สนิทปญญาวุโธ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงปวีณา ลาวทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายก้องภพ โพธิปดทอง

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายยุทธนา ศรีนาเรียง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กชายปยเชษฐ์ ดีเม็ด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายลัทธพล เริงวิจิตรา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายวรวุธ บุญมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มันคง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ยืนยง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงศิริกัญญา แช่มชูงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๖
เด็กหญิงอังสุมารินทร์

ปองทนุวัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงสโรชินี ผลอุดม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงสุธีรา กุลมาลาคีรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงเรนุการ์ แซ่เอียว

๊

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายเสกสรรค์ สังข์แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายอภินันท์ แก้ววงค์ษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กชายธีรภัทร ไวยังดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายอภิชาติบุตร วิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กชายกฤษธร สุขสายันห์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงณิชาภัทร สัจจะผิววงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงสุรัญชนา เริงสูงเนิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงนันทวดี พุทธมงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๘ เด็กหญิงจันทร์ญาลักษณ์

แสงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงหัสยา สังข์แก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงนัฏฐิตา บรรเทาทุกข์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายชลธาร จันเทพา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กชายอาณุภาพ จัดหละ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงวไลวรรณ ภู่ทองคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายพงษ์ศิริ เสาวิชิต
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงอัญฤชา อ่วมชม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายสันติชัย หาญสูงเนิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายเจษฎา สุภานิช
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายสราวุฒิ บุญมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๙

นางจุฑาทิพ บัวเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๐๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๐

นางสาวกาญชฎา พึงธรรมพร

่

๑๔/๐๑/๒๕๑๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๑

นางสาวณัฏฐ์สุดา แกล้วกล้า
๒๗/๐๕/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๒

นางสาวปรางค์ แสงไทย
๑๗/๐๕/๒๕๒๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๓

นางอิสรีย์ คนกำลัง
๒๓/๑๐/๒๕๑๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๔

นางสาวอทิตยา อำนวยชัย
๐๒/๐๑/๒๕๒๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๕

นางสาวชาฤนี เหมือนโพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๖

นายโอภาส แคนจา
๑๒/๐๘/๒๕๑๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๗

นางอังคณา ราสมุสเซ่น
๒๗/๐๘/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๘

นายศรีมา พาสนไกรศร
๐๒/๐๕/๒๕๑๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กชายเขมณัฐ ศรีบุญรอด
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ สมานทอง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๑
เด็กหญิงภัตศราภรณ์ วงละคร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงกานติมา สารมาศ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงอินทุอร อินทรประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงธนัญชนก เพียงจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กชายธีรโชติ แก้วด้วง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กชายพุฒิพัฒน์ คณา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายภาณุพงษ์ สังข์ศิลชัย
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายคุณานนต์ นาคทัง

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายชวลิต เกตุแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กชายพันธุ์ศักดิ

์

ทับทิมทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงกวินธิดา ชัยวงศ์ษา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงสุชานาฏ ดัชัยรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงเปมนีย์ ธงชัย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายธราเทพ พรมพล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงประภัสสร ปรึกษากร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงฝนทิพย์ เรืองรักษา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กชายสิทธิกร มีสี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กชายธนกฤต แรงสู้
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กชายสราวุฒิ ขำเกิด
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กชายยุทธกานต์ กันทะวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กชายจิรายุ ชินคำหาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงชยุดา ชิวปรีชา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงชญาภรณ์ จัดวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงบุญมาศ เปยมปาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงพิริสา สุขดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงนวพร รินเตชะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ อมธันยมนย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงพิมนภา วุฒิกุลภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายสุขกรี ขำวิลัย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กชายณัฐพันธุ์ ชลประยูร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายกฤตนัย สุดใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายภัครพล หู้เจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กชายธีรภัทร ห้วยชะนาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กชายนิพัฒน์ นานอยู่
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงธิวา โพธิศรี

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงดวงพร เคนโสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงหทัยชนก พันธ์จินดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กชายภูมิภัทร เหมาะสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายชินบุตร สุริยาวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงพุฒินาท ปานคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๑
เด็กหญิงเขตรัฐกานต์ คณา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กชายพีรพล สระสมทรัพย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายณัฐพล มีเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายเจษฎา ชะนะวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายสถาพร ทรัพย์ศรีพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา สรสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงปวีณอร ชาพันดุง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงสิริมา ซึงสกุล

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อะริแสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงณัฐนภัส พินแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๑
เด็กชายอาทิตษลักษณ์

พิมพา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กชายนฤเบศ แสงประทุม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กชายวิชัย เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายวีรภัทร แสงงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายธนกฤต ทองสุขดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงพลอย ไผ่ล้อม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๗

นางสิริภัทร เจริญคง ๒/๘/๒๕๑๘ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายถิรวัฒน์ จ้อยเล็ก ๓/๗/๒๕๔๙ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กชายสุพกร มูลทองสงค์
๒๙/๗/๒๕๔๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายกรณัฐ ปมิตต์ธศิล
๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงกันตา อนุจร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงกัลยวัญญ์ มกรกิจวิบูลย์
๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงกาลตรงกัน ประดิษฐบุญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงครองขวัญ นาคทอง
๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กชายจิรภัทร ปลังพงษ์พันธ์

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงชนมน พรมสุวรรณ
๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๗
เด็กชายณัฎฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เกียรติบุญญาฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กชายณัฐดนย์ ดีวาจา
๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงณิชาพร อนันต์ศฤงฆาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กชายธนกร อัครคหสิน
๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กชายธนกฤต ลิมเรืองอนันต์

้

๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กชายธีร์กวิน มะโนสอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สุริยะยรรยง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายนิมมาน ตังสิทธิเสรีวงศ์

้ ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงปริยากร สอาดชูชม
๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายปาลิน ตุงคเศรวงศ์
๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงพิริยา แสงศิลา
๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เจษฎาปกรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงพุทธิมา สุขสมวงศ์
๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงพุทธิมา เณรบำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงมุกตาภา พัสดร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กชายยศวีร์ วรภาสไพบูลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงรติมา อวิคุณประเสริฐ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กชายรวิช คูวิจิตรจารุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงริตา คุ้นเคยค้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงวรวลัญช์ สงวนทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กชายศตพล ฉันไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ป้งสุนทร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายศุภกานต์ ศรันย์พานิช
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงศุภากร ผาสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กชายสกุล จำเริญรวย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ สงวนพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กชายสุกฤษ สำเภาเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงอิสรกร ดิษฐ์แสดง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายเตชัส งามเกียรติขจร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กชายเตชินท์ งามเกียรติขจร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงเปมิศา อินเทพ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กชายฌาน จุฬามรกต

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๒๙๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายธนทัต ชินวัฒนโชติ
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายเดชาธร อมตทวีวัฒน์
๒๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงญาธิป อินณวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงณัฐริดา ลือพืช
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงณิชาภัทร เกษร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงธนพร วุฒิพานิช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงธนัชชา แซ่เตียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ตีรถะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กชายปณิธิ จันทรไพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงพัชรพร เครือสินธุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงพิชชานันท์ ปฐมชัยอัมพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุภาศาสตร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กชายภูมิพงษ์ วันเพ็ญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงวริษฐา ธนะศิวาทรัพย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงศศิภัท วิศิษฏ์วัฒนกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงศศิภา ศิวาวุธ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงศิริพนาพร ศิริกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กชายศุภศรุต พงศาชลากร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา กุลธนะโชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศิริทองนภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กชายอนวรรตน์ มาโนช
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายกฤตพัฒน์ จิตรคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๒
เด็กหญิงกัณญาพัชญ์ ศิริชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กชายธนโชติ ชินวัฒนโชติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กชายธราเทพ แสงค้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กชายนรภัทร สุขผล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กชายธัชพล โรจนภิญโญสถิต
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายภัควัชร์ เลิศลำนภากุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชุติเดโช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงบงกช อัครคหสิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กชายประโพธ เพชรมีศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ สิริอัตถชัยกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงฐิติภัทร ดุษฎีวิมล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ ทับเณร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา หวังพนาเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕ / ๒๙๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงรวิภัค บุญสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เครือวัลย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงณัฐริสา นักสิทธานนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงปณณพร สุขสีใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงปานวดี นกทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงพรสิรียื พรมสุรีย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจการณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงกิดาการ จันทร์อำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ มีบุญญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงทักษิณา จาคีไพบูลย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงนันธ์ชนัน ยังยืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา ญาติจันอัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงภัทรกัญญา แก้วรัตนชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงศุภารีย์ สุริยาอัมพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงดลฤดี ใจเยือกเย็น
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงพัชรณิดา สุธีธรรมาวุธ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงภคมาวดี จันมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงศตรัศมี บุตรศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงอนุศา เรือนนุช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงพรรษมล มลิทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงเมธาวี ผิวอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงวิลาสินี มูลทองชุน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา คล่องชนะภัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงอริญา สำราญถิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญพา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงดวงหทัย พรนุภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงพัณณิดา เอียมสอาด

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงวรปภา แก้วไทรแย้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงวิภาวี ลาภวัตวงศกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงกรกนก ลานเทศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงขณิฌญา สนบ้านเกาะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงเคลีน ศิริโสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงดวงภรภัทร สรรพราช
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงพีรดา รุ่งเจริญศรีชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงภัทรพร อยู่ประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงลัลริส เข็มทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่อึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงอติมา โหมดแจ่ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงเขมจิรา ธรรมรักษ์เจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงณัฐรดา พาณิชย์สกูลวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ วรรณโภคิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงธิดาพร ชวนวิริยะฉันท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี เสนาะกัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงศศิวิมล ใจมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงศิริยากร นิมนวล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงสุภานี ลำเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ เยืองกลาง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงชนกนันท์ พะวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงทิวาพร บุตรชุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงธีร์วิตรา ประภากรธราธร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงภูวรินทร์ มัตสรรกฤษณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงรวีวรรณ เพียรสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา ปรีชา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา เทียมอุบล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงศุภัชญา สูงกิจบูลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงสุภัสสร พูลบางยุง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงอาภัสรา มันตะพงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงกัลยกร จิตกระจ่าง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงญาดา โชติมุกตะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงวริศรา สงวนพันธุ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงสิรินญา คล้ายชนที
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ เปยมทองคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงอรสา ทองมุ้ย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงจินมณี แจ้งทำมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงธมนวรรณ อารมณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงนิธินันท์ ธนสิริมานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงศรญา เกตุมอญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงหงสรักษ์ แสงสินสันติ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงอันดา จันทร์ลอยนภา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงอริสสรา บูชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงรัญชนา วรพิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงศุภัชชา เถาตะกู
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๘
เด็กหญิง ด.ญ นลัทพร เกษตรเกรียงไกร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กชายเกียรติพงศ์ คชฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายทศพล อินทรผล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายธิติพันธ์ สิมาเลาเต่า
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายบุริรทร์ สุดยอด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงชยางกูร ต่วนอุดม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี งามเนตร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงสาธิตา ลบแย้ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายณัฎฐภพ ลัคนทินวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ เอียมสมบูรณ์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงกุลภรณ์ คล้ายกูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงญาตาวี นาวี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงณิชา มีธา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงธนัชชา อิทรผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงภารดี บุญญากาศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายเจษฎาพร ตรีเดชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กชายชลภัทร ทองอุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กชายสรวิศ ไทรทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงชคัตตรัย พุฒศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญมาสูงทรง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ทรัพย์เกษตรกิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงธันย์ชนก สุทธิศิริวัฒนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงเบญญาภา ชัยยะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงปริยากร ประทีปบัณฑิต
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงปานชนก แก้วยศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงปานทิพย์ ปานศรีนวล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงวงศ์ชนก คะมนตรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงวรณัฐ สุทธิศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงสุพิชญาภัค รพิรัตน์วรกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายกิตติภพ เจริญรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กชายทวีสิน บัวเพ็ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กชายเทพดล เพ็งอุดม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายธนวิชญ์ คชรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายปฏิภาณ คลำประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงกฤศรดา วชิระกุลธร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร เสวีพัลลภ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงจิดาภา พลอยพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงญาณิศา รองแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงณัชชารีย์ ธราพร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงบุญญาพร ขวัญเล็ก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงปุณยนุช สิทธิโชคชัยทวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงวรรษิตรี ตระกูลโอสถ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายดุลยวัฒน์ มุมเเดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายปารเมศ ดวงเดช
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายสุเมธ บุญมาก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงกุลสตรี เตชะธนอิทธิกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงโชติกา เกิดสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงณัฏฐรัตน์ พันธ์ไทย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๖ เด็กหญิงเด็กหญิง ณัฏฐา

โต๊ะเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงณัฐชนก แย้มพรชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงนภัสภรณ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงนิสรา สุวรรณวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงปณฑารีย์ พงษ์นิล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๑ เด็กหญิงเด็กหญิงพิชญา
วิถีชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงรพีภัทร ทรงศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงวรัญญา แพงพฤกษ์ภูมิ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วรวิพัฒนะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๕ เด็กหญิงเด็กหญิงศิรดา
น้อยโสภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๖ เด็กหญิงเด็กหญิง สโรชินี

แก้วพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๗
เด็กชายทักษประวิชญ์

เหล่าโมราพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กชายธนวิชญ์ ชัยสิม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร สุขเข
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายภัทรพร วาดรอด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงกษมพร จวงสอน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงกานติมา วรวิพัฒนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงเจนชินี ลอยความสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงธัญชนก ตังตรัยรัตนกุล

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงพิชชาภา เล้าสมบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พัฒนกิจกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงศรุตา กษิตินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กชายชัชวาลย์ อินโอสถ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กชายชาตรี ชาวนาฝาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายณัฐกมล สุวรรณกร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายณัฐกฤษ วิจิตเทอดธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายธเนศพล ทรัพย์หมืนแสน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายปญญาพัฒน์ เนาวรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

แช่มมันคง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายวรทัต เถินหิต
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายวรายุทธ ธรรมจง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงธนัชชา หงษ์ทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงธมลวรรณ หมอโอสถ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงธิดาพร พจน์ปฏิญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๐ เด็กหญิงพิมพ์ชนกมาดา

สินธำรงรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงพิมพ์พร มีจันเพชร

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา แดงเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงสุธีมนต์ ศิริรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กชายจิรเมท ภู่ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กชายทรัพย์ทวี ศิริธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ เจริญสุขุมานันท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ธานีโต
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงปนัดท์ดา โกวิทธนะวัฒน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงปารวี จันเหลือ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงปยาพัชร จันทร์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงศุภิสรา คุเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงสุรัสวดี คำสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กชายธีรธาดา ถำเพชร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กชายภวินท์ ปฐมพงษ์พิทักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายอัครวิท์ ภูศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คิววงศ์งาม

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงเนปาลี ประมูลศิลป
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงรัตนวดี นาคสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงศิริกาญดา มีสวนนิล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจริญสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงสุพณิชา มุขจินดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงอรกช ตังไพบูลย์วรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ เณรโสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กชายปยพนธ์ คุณปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายวริทธิธรณ์

์

ศานติกาญจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงจิดาภา น้อยละออ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงณิชกมล มักเชียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงตติยา ไชยชนะวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงนันทนิตย์ คงคืน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงนิติพัฒน์ นามสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงประภัสสร บัวคลี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงปรัชญาวี ไชยจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงภัสร์พิศา สุขชู
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงวิมลสิริ บางน้อย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงชญานี อ่อนละออ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงณัทตา พุทจิร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กชายตรีนภา เสงียมครัว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงนฤมล คงดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงสุขหรรษา สุขเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายกฤตนัย สกุลลิม

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กชายชนาธิป เกียวนุกูล

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กชายธนกฤต จันทร์หลง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กชายอธิปตย์ ติปนโต
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กชายอภิศร คนอยู่
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงชัชชารินี หอมสกุลทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงณัชชา บัวนาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงณัฐชนก ศิริสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา เสริมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดิลกถิระสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงมัทรี วัฒนศิริกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงวิรดา จันทะโสภณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายปณณธร เหล่าเท้ง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายอัสนี ชูชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงพัสวี บัวแย้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงพิชญา รุ่งโรจน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายกฤษฎิกวิน

์

คุ้มครอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๙
เด็กชายบุญยบดินทร์ อินทร์รักษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายพีรดนย์ ใจชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กชายภควัต จิตรอำพัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทัศนวงค์วรา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงกันยาวรรณ หลงผาสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ปนยอด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงเปมิกา ชูช่วย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ช่วยชู
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงแพรวา ทังศรี

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงสินิทธา พรชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงสุนันทา ชีวโรจน์ณรงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงสุภัทรา ตฤษณาเกษตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ ยุติโกมินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายมนพัทธ์ ทรัพย์สมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงภัทสนันท์ นิยมทรัพย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กชายนาราวัสส์ เหมือนจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายปวริศ พลอยแดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงปาริดา น่วมคง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงประภัสสร กระดานลาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัณฑิตดำรงกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงบุษยมาส เลียงเชวงวงศ์

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงพุฒธมาศ อุตศาสตร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงฐิติชยา ไม้สังข์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แผ้วภิรมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผ่องศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงภูรดา
กุญชร ณ.อยุธยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงวีรวรรณ ปอมโอชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงญาณิศา อินทร์รักษา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ศรีวิชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กชายกรดนัย บุญล้น

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายกันตภณ สมพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายกิตติพงศ์ สุขแก้วฟา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ หาญณรงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายคีรเทพ ก้องสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กชายชินภัทร ศุภพฤกษ์พงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายชุติพนธ์ แซ่เฮง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๕ เด็กชายณัฐชนาจักกฤช
อุ่นรัวทิพย์

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กชายณันธภัทร์ ลิมเจริญ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กชายธนกฤต ศิริทองเกษตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายธนพล ลิมกองลาภ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายธนวินท์ ประเสริฐพรรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กชายธีรภัสฌ์ เกษอำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กชายปกรณ์ สัจจาพิทักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายพงศธร น้อยจีน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กชายภัทรดนัย อยู่สุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กชายยศภัทร ภู่เสือ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กชายรุุจิภาส ณ บางช้าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กชายวรกร สกุลหงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กชายวัชรพัฐ ไวยนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กชายวิศวชิต รุ่งเรือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายวีรพล อินทร์บำรุง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายศตายุ สว่างผ่องแผ้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายศุภพงศ์ สอาดรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายสิทธิชัย มีบำรุง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อำบางยุง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายสุรบดินทร์ บุตรโคษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายสุรเศรษฐ์ ฟงเสวก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายอดิศร จันเทพา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายอธิชาติ บางเขม็ด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายอธิวัชร์สร หลือริยวงศ์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายอนุพงษ์ เชือวงศ์

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ ทรัพย์สถิตฉิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ทำขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กชายอาคิรา แก้วจิตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงกมลชนก คำปก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์รวม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงขวัญชนก บุญญะหงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงชนันรัตน์ บวรโภคิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงชนาภร ยีสุ่นแปน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงชลิตา ตังกิจภัทรวงศ์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สีหาวงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงณัฐชญา มุ่งเครือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงดลนภัส อินทองแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงธนัชญา เเซ่เฮง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงธิติญา นักเกลือน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงนพรัตน์ กิงแก้ว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงนภัสรพี เอกชาวนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงนภาวดี สิงห์โตงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงนวนันท์ อ่อนพันธุ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์ดำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงปณิชา ภาสนวัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ประทุมนาค
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงประภัสสร พลหิรัญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงปริณดา ดอกบัวขาว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงไปรยา คุ้มพะเนียด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี สิริธารเบญจกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงพิชามญช์ ศิริพานิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ ชุ่มจิตต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงมิตรดา คเชนทร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงมินรดา โชคพิกุลทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงเรือนทอง เหลืองดำรงสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีดาวเดือน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงศิรดา โพธิรัชต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงศุภรรสา กำจัดภัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงสิริวรรณ เทพโพธิพันธ์

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงสุธิมา ศรีอ่องซอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ยิงสม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายเสฏฐศิษฐ์ุ ปนแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สวัสดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๘

นายนิคม จันทร์หล่ม
๒๒/๐๑/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๙

นายสรศักดิ

์

นวมนิม

่

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๐

นายปญญา ทองอร่าม
๐๘/๑๐/๒๕๓๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๑

นายจิระ มณีคำ
๒๒/๐๑/๒๕๒๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๒

นายพีรวัฒน์ งามเสงียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๓

นายสหรัฐ คุณทะวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๓๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๔

นายอุกฤช มากเกิด
๑๗/๐๓/๒๕๓๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๕

นายฐานุพงค์ ศรีประสิทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๑๖
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๖

นายศรายุทธ์ จะแจ้ง
๒๐/๙/๒๕๒๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๗

นายนิตินัย วัชรานุทัศน์
๑๘/๑๐/๒๕๓๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๘

นายสุรพงศ์ นิลรัตน์ ๙/๗/๒๕๒๖ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๙

นายณภดล ตังสมบูรณ์

้

๑๔/๘/๒๕๓๘
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๐

นายเดชฤทธิ

์

เส็งสาลี
๓๐/๘/๒๕๒๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๑

นายธนันท์รัฐ กรองเกียรติวัช
๑๓/๕/๒๕๒๓

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๒

นายสุรชัย ทิวาพัฒน์
๒๗/๔/๒๕๒๓

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๓

นายวสันต์ เทียมเทศ
๒๓/๖/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๔

นายอนุภัทร พรามศาสตร์
๑๔/๓/๒๕๒๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๕

นายกฤษฎา เทียงตรง

่

๒๗/๔/๒๕๒๑
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๖

นายนัฐพล ฐิตะฐาน
๓๑/๕/๒๕๓๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๗

นายวิษณุ สิงห์เล็ก
๓๑/๕/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๘

นายจรัญ จวบนก
๑๑/๒/๒๕๒๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๙

นายกิตติ พัดสายทอง
๒๖/๑๐/๒๕๓๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๐

นายอนันต์ กล่อมเกลียง

้

๒/๕/๒๕๓๐ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๑

นายสพโชค นพคุณ
๒๑/๑/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๒

นายจักรกฤษณ์ สมจิตต์
๑๙/๑๐/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๓

นายกัมพล จันทร์แจ่มศรี
๒๖/๘/๒๕๒๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๔

นายอภิชาต ศิลปศร
๒๑/๘/๒๕๒๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๕

นายอภิสิทธิ

์

สุวรรณราย
๒๒/๙/๒๕๓๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๖

นายบัญชา ใจเทียงแท้

่

๒๗/๗/๒๕๓๓
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๗

นายณรงค์ศักดิ

์

ระวังงาน ๖/๗/๒๕๓๐ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๘

นายภูวเชษฐ์ ภัทรวาณี
๑๔/๙/๒๕๓๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๙

นายธนวัฒน์ ทับทิมสี
๑๙/๙/๒๕๓๓

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๐

นายสมพงษ์ ฤกษ์โหรา
๑๐/๙/๒๕๒๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๑

นายสุรพงษ์ เสนะวิจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๓๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๒

นายสมหวัง อยู่สำราญ ๕/๒/๒๕๒๓ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๓

นายจิรพนธ์ แรงขิง ๘/๗/๒๕๒๑ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๔

นายกิตติศักดิ

์

ตันวอ
๑๑/๙/๒๕๑๓

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๕

นายสิปปวุฒิ พรหมประสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๖

นายวรชิต ม่วงงาม
๒๒/๔/๒๕๓๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๗

นายชัยยะ มีจันทร์ ๖/๔/๒๕๐๘ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๘

นายธีรวัฒน์ วุฒิคง
๓๐/๑๒/๒๕๒๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๙

นายสุทธิพงษ์ จันทร์ทอง ๙/๑/๒๕๐๙ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๐

นายณัฐวัยวัฒน์ วันชนะ
๒๖/๑๐/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๑

นายภิงการ คำมูล
๘/๑๒/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๒

นายปรัธนา แตงไทย
๑๔/๐๖/๒๕๓๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๓

นายบุญสม บุญนาค ๒/๗/๒๕๒๔ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๔

นายโนรี รอดหงษ์ทอง
๑๓/๗/๒๕๓๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๕

นายพรพงศ์ เอียมฉายา

่

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๖

นายอิทธิวัฒน์ เปาวรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๗

นายภาคภูมิ เนือนิม

้ ่

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๘

นายวิทวัส จันเรืองงาม

่

๖/๙/๒๕๓๘ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๙

นายนพเก้า จิตรสุข ๙/๖/๒๕๓๘ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๐

นายธนชิต เฟองฟุง

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๑

นายนันทชัย คงประเสริฐ
๑๒/๔/๒๕๑๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๒

นายวิวัฒน์ สร้อยดอก ๘/๘/๒๕๓๖ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๓

นายสุรินทร์ มีผิวหอม

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๔

นายวัลลภ แก้วอินชัย
๑๖/๔/๒๕๓๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๕

นายสุกิตติ พานะมัย ๑/๒/๒๕๒๘ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๖

นายวัชระ อินทร์คำ
๑๙/๔/๒๕๓๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๗

นายอนุสรณ์ คุ้มพะเนียด

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๘

นายนุกูณฑ์ ลิมปสถาพร

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๙

นายทวีรัฐ กิมเกถนอม
๒๔/๕/๒๕๓๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๐

นายฉัตรมงคล ไทยแย้ม ๕/๕/๒๕๓๙ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๑

นายณัฐพงษ์ จงรักษ์
๑๘/๔/๒๕๓๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๒

นายภาณุพงศ์ เขียววิจิตร
๒๗/๓/๒๕๒๙

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๓

นายสวิมชัย ลิมปศรีกาญจน ๗/๗/๒๕๓๔ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๔

นายภิชัย โชติระโส
๒๗/๓/๒๕๒๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๕

นายศตวรรษ โชคบัณฑิต ๗/๒/๒๕๓๔ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๖

นายวรพล ปองนานาค
๒๘/๖/๒๕๓๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๗

นายอรรถวุฒิ แต้มรุ่งเรือง ๘/๗/๒๕๒๙ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๘

นายประดิษฐ์ ขามรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๒๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๙

นายวัชระ สมรวย ๑/๒/๒๕๒๗ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๐

นายวีระศักดิ

์

ทองท่าแพ
๒๘/๓/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๑

นายสิริวัฒน์ สินตรี
๒๖/๕/๒๕๓๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๒

นายอลงกรณ์ แท่นหิน

๒๘/๑๒/๒๕๒๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๓

นายพรชัย อยู่ประพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๔

นายนครินทร์ ฉิมสุวรรณ
๑๖/๕/๒๕๓๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๕

นายทศพร ธรรมวิจารณ์
๑๐/๗/๒๕๓๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๖

นายยุทธนา ชยะสุนทร
๑/๑๐/๒๕๑๓

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๗

นายจักรพงษ์ เอียมไพรสน

่

๒๗/๒/๒๕๓๔
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๘

นายสงกรานต์ ชืนชมน้อย

่

๑๒/๔/๒๕๓๔
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๙

นายณัฐพล บุญยิง

่

๑๗/๑/๒๕๓๘
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๐

นายภาณุมาศ เจริญฤทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๓๐
วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๑

นายปราโมทย์ มาเทศ ๑/๓/๒๕๓๐ วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๒

นายดนัย โทนทอง
๑๗/๕/๒๕๔๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๓

นายพิเชฐ ปนพุ่ม
๑๙/๔/๒๕๑๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๔

นายไพศาล ตนสาลี
๑๓/๖/๒๕๓๐

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๕

นายสุพัฒน์ จวบนก
๒๔/๑/๒๕๓๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๖

นายโกมล โสภีร์
๑๗/๙/๒๕๓๑

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๗

นายสมมาศ แย้มสร้อย
๑๕/๕/๒๕๓๕

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๘

นายอนุสรณ์ สุขกลัด

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๙

นายอนุทัศ ทวีมาก
๒๐/๗/๒๕๓๖

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๐

นายพีระ อินทร์คล้า
๑๘/๖/๒๕๓๒

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๑

นายเอกลักษณ์ ฉำไธสง
๒๙/๙/๒๕๒๗

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๒

นายอรรณพ อ่อนละมัย

๒๒/๑๒/๒๕๒๘

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๓

นายถาวร ดวงจิตร
๑๖/๘/๒๕๒๔

วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๔

นางสาวสาวิตรี ศิริรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๕

นางสาวศิดาภา จงใจเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๖

นายภูวนันท์ สงวนพันธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๗

นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๘

นางสาวขนิษฐา หงวนเล็ก
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๙

นางสาวจันทิมา สงค์อยู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๐

นายเฉลิมพล อุ้ยคล้าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๑

นางสาวสุพิชชา มักสัมพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๒

นายนฤเทพ ปฏิพิมพาคม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๓

นางสาวมานี ช่างพิมพ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๔

นางสาวชนัญญา เจริญศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๕

นางสาวปริศนา เปรมศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๖

นางสาววิภาพร ดวงจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๗

นายวรันธร สุขสมวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๘

นางสาวทรรศยา แก้วสังศรี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๙

นางสาวณัฏฐณิชา ลือยศ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๐

นางสาวสุเมธินี เดชธนะโชค

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๑

นายธนพล ปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๒

นางสาวสุดารัตน์ ย่อยกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๓

นางสาววิไลรัตน์ แซ่มลบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๔

นางสาวสุณิสา หิงงาม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๕

นายไกรสร สวัสดิพานิช

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๖

นายพลพล เดชเพิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กชายพลาธิป เพ็ชรเลียบ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กชายโภคิน ขำคง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงพิกุล อินทร์คล้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงชลดา ยิมสะอาด

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงหรรษมล ซึงสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงปาริศนันต์ ลิมเฉลิม

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กชายศิริโชค ม่วงมังมี

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงปยะพร มาสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงอริสรา สุขสมบัติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงชลธิชา อาระวี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงณภัทร ฐินปุตโต
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ทัพชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ประชานัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายศิวกร อินทแสง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายอณุชา เชิงปรอด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายอนุชิต ฟกสุมณฑา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายอาทิตย์ มาลัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงภัทรภร ทรัพย์ผุด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายสงกรานต์ อาวภาค
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงรจนา โพนปลัด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงนิชา จำเนียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายนพรัตน์ ชาวนาปา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา วงษ์ขวัญเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายนพดล ระดมเล็ก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายวุฒิชัย คำนาค
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายนุศกร สมทรัพย์เจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายณัฐพล มาสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายวรรณชาติ วิโรจน์ศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ภิรมย์แก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สิงหรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กชายพงศกร เสถียรดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กชายพันทัช เหล็กอิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กชายณัฐ จันทร์แจ่มศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายสุทธิพร หวังจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงอัมพร ประสพสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายธนากร แสนคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงอรไพลิน ทำนุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายภานุพงษ์ สมชือ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงญาณินธร สุวรรณดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายพีรเดช บุญมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กชายปฐมพัชร์ แก้วบุญเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไกรวาส
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามควายเผือก วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เมตตามิตรพงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงญาดา เหล่าวัฒนชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงนภา สุวรรณอักษร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงสุธาสินี สุธาบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สุทธิศิริมงคล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายจิรสิฏฐ์ เกษมสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายติสรณ์ ยังจิรวัฒนชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายถาปนา นุตรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายธรรมธร ธนสมานโชค
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ปรีชานุมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ ประพันธ์ศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงกมลเนตร ชะวาลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงเกวลี ถิระศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงขวัญชนก อภิวัฒน์ตังสกุล

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงญาณิศา ฐิติกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงฐิติมน อยู่ญาติมาก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายกอบบุญ อยู่สวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายชินวัฒน์ พิมมะทา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายปวริศ สามพวงทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กชายวีรภัทร เปล่งอุดมกิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายสุรสีห์ แจ้งหิรัญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายอนุชา เพิมบุญเกษมสุข

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงกุลจิรา เลาห์ภูติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงจิราภัทร ชัยวิรัตน์นุกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงณัฐชยา สุทธิศิริมงคล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงเบญญภา ประคุณหังสิต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงปวริศา ศรีสมยศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงอารยา ไตรทิพย์ชวลิต
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายโชติวรุตม์ พรพงศ์ภาณุรัฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายพงศกร อรุณภาคมงคล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๙

นางสาวปาริชาติ เข้มแข็ง
๑๕/๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๐

นางสาวอทิตติยา วังเวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๑

นางสาวณัฐชา สุขศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๒

นางสาวมาลา ชืนอารมณ์

่

๓/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๓

นายณิชาบูร เตียวฮวด ๙/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๔

นายธีรภัทร หัสถา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายจิระวัฒน์ แยกผิวผ่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กชายจิรัฏฐ์ แซ่ลิม

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กชายภูวเดช หนูหอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายวงศกร เหลืองนำโชค
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ จินดารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงธัญวรรณ บุญนิยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงนิศา หวังสกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๒
เด็กหญิงบรรณฑวรรณ

มงคลรัตนาสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เหล่าทองสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงวนิดา อินทร์โอสถ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงวรรณฤดี คอมนัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายพราดล กระเช้าเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายพราดร กระเช้าเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายพงศกร เพ็ชรฉคุป
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กชายอัครพนธ์ ฉิมพลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายอภิชาติ ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงกฤษนล แก้วคงคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงชนาภา พินิจกุลชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงณภัทร เขตนิมิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงธัญชนก สุนทร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงนิชชา ประเดิมชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงปลายดาว ศรีอนุชิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงปยะธิดา จันทาทิพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงพัชราภา พึงพันธ์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงรัตติญา เฉลิมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงอารียา ใจซือ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๒
เด็กหญิงกัลยทรรศน์ ทองปฐมรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงชลธิชา แซ่อึง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ สำเภาทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายพงศกร แซ่ลี

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงกัลยาณี แซ่เตียว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายเตชณัฐ จำปาแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายแวง ไม่มี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายแทน ไม่มี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายกาย ไม่มี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงหนีงฤทัย

่

ธนะจินดานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กชายภัครวัฒน์ น้อยปราณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายธนาทร ขาวมานิตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กชายชาตรี ปูสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กชายพิษณุ หวังสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กชายกัมพล สุรธรรมจรรยา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำจู

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายวุฒิธาร สิงขร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายอรรถกรณ์ แช่มปจญนิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงวนารีย์ ยุรศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายทีปกร สุขเสริม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายเขมวัฒน์ สุขเสริม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายศิริชัย พลอาชา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงวรัญญา อ้นคลำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กชายสมบัติ สุวรรณประเสริฐ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายอรรถพร กุหลาบแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ยิมยินดี

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายชัชชัย เพ็งอ้น
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายวรัญู เอกณรงค์พันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายเปรมินทร์ เชือสาย

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายศักยศรณ์ ฉิงทองคำ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายรณกร ภูริกุลทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีเต่า
๓๑/๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงณัชชา สุขกาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงศุภากร พัฒนสุวรรณา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงวรนุช มาลีพัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงธัญชนก ชาตาคม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ลีรุ่งเรืองวงศ์

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงน้องแนน ทองแท้
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ รอดทุกข์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ขันวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงณัฐสุดา จำปาทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๕
เด็กชายศักดิชัยณุวัฒน์

์

ดอกบัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ด้วงสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายศิริโคดม คำหล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กชายพงศกรณ์ สระทองวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงวรุณี ยานุวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงชนิตา กูบกระบี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงปญญาพร บุตรชุน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงสุนิษา โพธการ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงณัฐสุดา คล้ายจุ้ย
๓๑/๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงภานรินทร์ ทีนามาก

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงกานดารัตน์ นาคชัยยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายบุญหลง เอกถึก
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เผ่าอมรพันธุ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงธิดามาศ สินทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ประสพสินธุ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงภัทรพร บุมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงวาสนา ศิริมากร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงอนุธิดา ชาลาสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงคีตภัทร เกือสม

้

๓๑/๙/๒๕๔๘
วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายพิทยาคม สร้อยแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายเจษฎาพร สุขรักษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายภคิน กลมกล่อม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายนาคิม อนันต์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วศิริ
๓๑/๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงวิภาวดี สุขสาคร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงนิมลรัก ผลวารินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงพรลภัส เกือจอก

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงนสร พาหา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายเปยมสุข สิงห์ซอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายศรณภัทร ขันธวิชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายนิธิวัตต์ ชีพนุรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กชายประภัสร์ จินตกสิกรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กชายวัชระ นามไพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กชายศุภณัฏฐ์ รุ่งเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กชายภคิน สีหนู
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายกษิดิส ไมล์โพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายณัฐพัชร์ อัครวัฒน์นุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงกิตติมา เจียรผัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงนภาวรรณ แนบนุช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กชายวัชรพล วงศ์แก่น
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ ดวงกุศล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กชายพงษ์สกร จงคอยกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กชายจิรายุ สุวรรณทัต
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กชายพัชรพล สืบพันธ์โกย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กชายวีรชัย แซ่ลี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กชายธนากร ภูดินแดน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์งาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวสวน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายธนากร เทศถัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายอภิชาต สาหร่าย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์อาภาษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กชายจุลจักร บุญศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงขวัญรัตน์ มณีวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กชายสุวิทย์ ลูกอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กชายวชิรวิทย์ แขวงรถ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กชายชินาตะ โยมสีดำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กชายจิรภาฒ โตสมบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกิดแดง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเรืองศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงปนัดดา มันศรีจันทร์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๖ เด็กหญิงสรวงกนกวรรณ

ไชยโชติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๗

นางสาวณัชชารีย์ นาคเกษม
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายชัยสัณฑ์ แก้วเขียว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายเสกสรร สมทาสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายวิทวัส สีจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายภัทรกร ไชยเดช
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายจักร์มาวิน มังมีมันคง

่ ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงมนัสชนก มหันขวา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ มังกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายอานนท์ คงอยู่
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กชายไพบูลย์ สีสุก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เข็มศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กชายจิระเดช ศรีไพรวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กชายจักรวาล เหมือนตรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กชายเขมรัฐ ศรีละโคตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อินสา

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ดอกไม้จีน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อักขนิฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กชายธงชัย สระหงษ์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดพระงาม พระงาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ ช้างบุญมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กชายจิรายุทธ แย้มสรวล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กชายชินกร
เทพพงษ์ประดิษฐ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กชายบูรณ์ภัทร์ บุญสุขเกิด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กชายภูมิรัตน์ สวยสะอาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กชายไอยราชันย์ อักโขพันธ์ุ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงกนกพร ยีทอง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงกมลชนก ขาวนุช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ญาติกิง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงอนันตา เบาวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กชายคณากร ศรีหาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กชายธวัชชัย ช่วงชัยชนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายธีรพงศ์ พิชิตสิทธิโชค
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กชายภัทพล โชติกโสภณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ น้อยทิม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงกัลยาพร สอดศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ น่วมเปยมใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ ชูชีพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กชายกัมพล ทองน่วม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กชายชยพงศ์ สงวนวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กชายภูริวัฒน์ รอดพลอย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายวีระกร ธีระวัชรมาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายสุทธิพจน์ ปานเสียง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงชลากร ปองเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงณรดา พาณิชย์สกูลวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงทิฆัมพร ท้วมสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงวรัญญา อุปแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายกล้า ตาคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กชายพัฒนภูมิ สีหาบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ฮวดเชียวชาญ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงพัชรมน จินดาสิงห์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงอนิศรา หอมฟุง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายคุณานนท์ นาคโสมกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายทักษ์ดนัย สุวรรณทัต
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายธนกร หลายเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายสามชาติ รามัญภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายสุทิวัส พรพิบูลย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ เลียวตระกูล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กชายอานัน เล็กซัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงณัชชาณัฏฐ์ อยู่สบาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงนัชกร วงษ์สกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กชายกิตติทัษน์ พุ่มเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายจีรทีปต์ โซนายา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กชายธนกฤต เกิดขาว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายพฤทธิ

์

ศรีโมรา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ธนาพัฒน์จิรโชค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กชายพีรภัทร พันธ์ภู่
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ พูลสงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ โพนขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๔
เด็กชายปริญญาวัฒน์ สงวนวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายภาคภูมิ ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายยศวรรธ โพธิทอง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายวีรพงษ์ คงนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงชนิกาญจน์ เสือกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงนริศรา ประกอบทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงปภาวี เกิดสีชัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงรติมา นิลกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงสิรินภา พันธุ์ไม้มาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงอโนมา ศูนย์คุ้ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงอัยลดา เจือจาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่อึง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กชายชิติพัทธ์ ดอกไม้ศรีจันทร์
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายธนากร ทิมหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายนฤดล นำสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายปรัชญา แพรกทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายปญญา ชรากาหมุด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กชายพัชรพงษ์ เปยแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายพีรวุฒิ จันทร์มณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายภครพล เอกถึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กชายวราวุฒิ แตงเทียง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายวิวรรธน์ บุญมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายสมาธิ สุริวัลย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายสันติพร เรืองวอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ เดชมาก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กชายอภิเษก คำแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กชายกฤษดา อยู่เย็น
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กชายเกียรติพล แก้วเพชรวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กชายฐานพันธ์ ภูริวัฒน์ภากรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายทักษิณ แสงสุริยวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายนวพล อ่วมอ่อง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายนวพล อ้นอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายพลภัทร หลายเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายภูริภัทร ทองลาว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายวัชจิรา แสงจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กชายวัชรากร เพ็งตะโก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กชายศิวรักษ์ โพธิหวี

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ พงษ์ประเทศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กชายณพี แก้วศรีพิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุริโย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงสุจิตรา งิวทอง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายณัฐปภัสร์ สุรธรรมจรรยา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายธนวัชร์ สอนกระต่าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายณัฐวิทย์ แก้วกระจ่าง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายพุฒิพงค์ ปฏิพิมพาคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๙

นางสาวณภัทรสร มุมศิลป
๒๑/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๐

นายธนวันต์ พูนวศินมงคล
๑๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๑

นางสาวบุปผชาติ วงษ์ตาผา
๓๑/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๒

นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข
๑๔/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๓

นางสาวรสริน แสงยศ
๒๐/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๔

นายวินัย ชูดวง
๒๔/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๕

นางสาวศยามล ท้วมอ้น
๒๔/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๖

นายสุชาติ ตันอยู่
๒๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๗

นางสาวสุนิสา ขาวเอียด
๐๔/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงฟาลัดดา สุดสวาท
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กชายบุรพล คุ้มพะเนียด
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กชายกรรณธศร ศรีนวล
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กชายปรวีร์ สิริกมลวดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชาญศิลป
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กชายกิตติภัค สายทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กชายกานต์นิพัทธ์ พวงทิพย์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กชายธนพล ปฐมวรชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กชายภูษิชา ชาวไชยยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กชายณัฐวีย์ สุขเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายกฤษกรณ์ ศรีพินิจ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กชายวรรษชล ภวภูตานันท์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายยศพิชญ์ อยู่เมือง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เกตุอู่ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กชายปญทชา คำมณี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายบัญชา ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายพลวิชญ์ พันเพิมพูล

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายวิรวัฒน์ ใจสงเคราะห์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายณัฐนัย พลอยดี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายชัยนรินทร์ มธุรกันต์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายภัควัฒน์ สุขเจริญชวรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายธีรุตน์ จิตตะมัย
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงลภัสรดา เกษสง่า
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงไพรินทร์ เอียมยัง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงศุภัษฏา หิรัญรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงธัญญรัศม์ วัฒนกิตติมงคล

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงกวิสรา ขจรศิลป
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สังข์ทองงาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงจิรัชยา ปทุมพรอมรศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงนวพร ม่วงโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงชลชนก วัฒนไพโรจน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงอภัสชญา แก้วสุจริต
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงลภัสรดา วิไลวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงภณิตา แสงประทุม
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงสุภัค ไวปญญา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงคณิศร บารมี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี ญาติบรรทุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงเกวลี มณีคำ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ สวยสะอาด
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงรวินท์นิภา เล็กแดงอยู่
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงแสงมณี บูรณะธนานันท์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงบุญยาพร บุญทศ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ส้มเอม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงอรินลดา นราแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงพงศ์สุภา เฉลิมเกียรติ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กชายธนิสร ถนอมศักศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงญาณิศา ฉิงทองคำ

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายวรวุฒิ จาดคล้าย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กชายฉัตรพล หงษ์สีทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กชายกันต์กวี โคตรชมภู
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กชายพีระพงษ์ พ่วงทรัพย์สิน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กชายธนกฤต จิตวิริยนนท์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กชายประดิพัทธ์ สุพันทะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กชายศีลธรรม ธรรมกร่าง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กชายสหรัฐ สนธิเปยม

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายกฤตบุญ ทรัพย์ไพบูลย์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายณฐกร เจริญนิตย์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายยศพนธ์ พูลทิพยานนท์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กชายพรลภัส แซ่ก๊วย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายกันตพัฒน์ ศุภพันธุ์ภิญโญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายธนกฤต จิตณรงค์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายรัชนาท ลิบไพรวัลย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กชายฌิณสภัคต์ ทองมี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายอริย์ธัช เชาวนานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายธนพนธ์ อ่วมลิ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๓
เด็กชายณัฐธยาน์นนท์

ศรีราช
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ ตรีแดงน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายอภิวิชญ์ บรรทุปา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๖
เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์

เรืองจุ้ย
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญยะเลขา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงษิรษา เมธสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงภคพร ศักดิสุริยผดุง

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงนภัสสรณ์ แก้วไทรหงวน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงสุตาภัทร สุขมา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงลักษิกา บุญพระลักษณ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงอธิชา เมฆถี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๙ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงดวงกมล ทำกินรวย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ จารสาร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงรวิสรา นาคทับทิม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงธีริศรา จิตต์มันการ

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงกชพร ห้วยหงษ์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ ใจบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ธรรมมูล
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงบุษยารัตน์ ธนวิบูลย์อุดม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงณัฐรินีย์ บัวฉุน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงสุรภา สว่างจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐฌา ดำรงกิจถาวร
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ฐิติวโรดม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กชายสิรวิชญ์ พุทธรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายสันติภพ แซ่เอียว

๊

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กชายณภูรี อนุวงศ์นวรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กชายวิศรุต นันทกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กชายธนภัทร วัจกรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กชายจิรายุ วิริยะเหิรหาว
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กชายชลวิช แอบท้องไทร
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายฐิติวัสส์ ศรีก๊กเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายจารุกร ยินดี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายสรวิชญ์ คงสิทธิรัตนกุล

์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กชายนครินทร์ สำประเสริฐ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายเตชิต บูรณโพธิทอง

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายธีรัตม์ บุญสิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กชายพีรวัส วงษ์ถิรสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กชายบุณยกร เกศเกือวิชญ์กุล

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร ปลืมเปยม

้

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กชายสรรพวิท กิจหว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายปดี พูนดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กชายเมทิชัย ฉายอรุณ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายธนกฤต จันทนะภาพ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กชายชนวีร์ รักเพลงดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กชายพิชาภพ ธนวัฒน์วงษ์ศรี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงนวพร สมบูรณ์บัติ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๐ / ๒๙๕

้
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นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงกัลยดา อ่างทอง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร แก้ววิจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงวรนุช อำทรัพย์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงปภกฤตา ภาสนวัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พีระสงคราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงอภิญญา ปฐมปฐวี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงพิชชาพร ทุ่มกลิน

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงรักษิณา บุญพระลักษณ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงพิชญธิดา สิมมา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงศุภสุตา ศรีเจียม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงณัชชา ขันติศุภ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงวรรณภา เสือขำ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงทรรศิกา แก้วไสย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงสาริสา บุตรจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงวริศรา มาลัย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์
กาญจนประเสริฐ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงสุณิสา เพียรแท้
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงพนิตพร นุชขำ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงธัญกร เชือวงศ์

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๙
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

จีนตีด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ปฏิพิมพาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายอชิรวัชร์ วรนาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายนพัตธร โอพะละ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปานสิริวัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายดนัยณัฐ อยู่สวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายกฤษฎี แก้วโหมดตาด
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กชายธนกฤต เล่าทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กชายฑัลก์หิรัญ ตันติธนวุฒินันท์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายก้องภพ โกมลกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กชายตฤณภัท สุวรรณเกิด
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายณฐพล สืบพันธ์โกย
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กชายวีรภัทร อนนท์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กชายภูมิภัทร พุทธรักษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กชายศวัส สวัสดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กชายธนรัตน์ ศิริสุขโภคา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กชายวัชรธฤต แพถนอม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กชายธนลภย์ คล้ายแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กชายวรกานต์ พัวพิรุณ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กชายอลงกรณ์ คำกองแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กชายชยางกูร เลืองลือวุฒิ

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กชายภาณุภัทร กัณฑสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๑
เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์

ธนะโชคอุดม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงกณิกา บุญศาสตร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงโฟร์ มอญจำแลง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐสินี กรณ์ณัฐวัศ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงชนิภา แซ่ลิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขจิต
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงกรภัทร์ ชูราศรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงลลิภัทร แสงประทุม
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงไปรยา อัฑฒพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงชัญญานุช รวมธรรม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงภุมวารี ภูริเพียงเพ็ญ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงฐิดาภา มณีมโนรถ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงมินตรา รัตนะ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี สิทธิศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงเยาวเรศ ซังแฟง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงธนพร วงษ์สุทัย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงอนันต์ญาณ์ พิศิษฐโสภณกุล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงญานิศา วรรณวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงปภาดา ดิษฐคำเริง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงเรณุกา เอือเฟอ

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กชายอเมทิสต์ โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กชายณพิรัล อนุวงศ์นวรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กชายอิทธิกร รักษ์ไชยวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

แวววีรคุปต์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายธนพงษ์ เสือไพร
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายนภัทร พุกพบสุข
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายยศพล แก้วสะอาด
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายปญจพล รูปเพียว
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายรณกร เงินอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กชายพีระณัฐ ศิริบุญญะพัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายฐณฐรรฐ รอดพล
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายวีรสิทธิ

์

ปฐมพรสุริยะ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กชายธันวา บัวละบาล
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กชายฤชุนนท์ พิมพา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายณัฐภณ เอกธารารัตน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กชายอนันต์ จันเปรม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายธันยบรูณ์ เนืองใต้
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กชายภากร เอกจีน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายนรวัฒน์ วัฒน์ผดุงเกียรติ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายกฤษฎา ศสิโรจน์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายปณณฑัต อรุณศรีประดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายธนากร ศิริสกุลสังขกร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงลักษิกา โลหิตพินทุ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงชญาดา นามประเทือง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงอนัญญา สามชูศิลป
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงณิชกุล พูลพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงกัลยาณิน อนุเชิงชัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงอธิติยา ทองมุ้ย
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงนัฏเศาร์ เฟองศิลา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงปณิตา แสงชัยทวี
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงธัญชนก สุระพิณชัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงอรนิชชา เพ็ชรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงศุภิชญา มูลผม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงฐิติการ ตังธงทองกุล

้

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงธัญชนก ไข่นาค
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา คนบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงสโรชา ลิมปนวิสุทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงณชมณฑน์ ตรีพจนีย์

ี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงอัจฉรา พร้อมไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงเปรมมิกา สัมมเสถียร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงกุลภรณ์ จินดามรกฎ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เจียมพุก
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ชาวลำพยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายธัญเทพ ฉิงทองคำ

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายวรพล พงษ์พากเพียร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กชายภูษิต ธีรภาพสกุลวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายศิลารัฐ จันทร์ทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์ ทองยินดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายธานี น้อยพิทักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กชายทัตธน ขุนเทพ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กชายวิวัฒน์ กิตติโศภณศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กชายณุตตภพ ศรีแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายธนกรณ์ อมรปยสิริกุล
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กชายศิวัฒน์ พูลนวม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กชายอธิธรรม ลิมปสันติศิลป
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายรัญชน์ จันทร์ศร
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายวรัญู ผุยรอด
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายวชิรวิทย์ แย้มสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายภัทรพล สร้อยผล
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กชายกวินเทพ ไทรไกรกระ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กชายณัฐพล สมหวัง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กชายกษมวัต สวัสดี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กชายรัชชภูมิ ทองนพคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กชายธนกฤต มงคลคูณ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กชายฌาน พงศ์พุฒิ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายอิงครัต เดชสังกรานนท์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายอภิโชค รักษาศิลป
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงญาณิศา ทิพย์เนตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงธัชญา ตันธีระพลชัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงภคพร แย้มสินธ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงนวสรณ์ ศรีคง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงธนัชญา อมรฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ สมบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงสุธาสินี รัตรสาร
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปยะชัยวุฒิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงปริณดา ระวิสะญา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงภาวิรินทร์ คิดเข่ม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หงษ์ทอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงอาภารัตน์ วัฒนพงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงภิรัญญา อนันต์แสงบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงแพรวา นาคบ้านกวย
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงนันท์นลิน เสถียรพานิช
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เอือเฟอ

้

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ เริงสำราญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายจอมพล โกสุข
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายนรุตม์ชัย อยู่จงดี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กชายชัชณภัสส์ ธนานิรันดร์กุล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กชายรพี พรพันธ์ไพบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บุญมา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๐
เด็กหญิงกอบกาญจน์ มะกรวัฒนะ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงสิริกานต์
ศิรินันท์ธนานนท์

ิ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงจินห์จุฑา เวศย์วรุตม์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงศศิวิภา เนตรถนอมศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงชนิดาภา เอกจริยกร
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงรวินันท์ งามวงศ์รณชัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายเทอดศักดิ

์

พงษ์ประพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กชายพิรศิษฐ์ รัตนเลิศนุสรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายชลทรัพย์ กลันมา

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงกวิสร อริยานนท์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงศศิพัชร์ ทรัพย์ส่งแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงพรรวินท์ สุวรรณฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงตันหยง เนตรนุช
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงนัชชา เลือมศรี

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงปุณิกา ดำรงกิจถาวร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงพรชิตา เจริญชัยสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงอิศรา งามสิริศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กชายกฤติน สงวนสัตย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงภัทธิยา แสนคำ
๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายศุภวัฒน์ เกิดปน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายปุณณวิช หมืนสา

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงประภาศรี มีทรัพย์มัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายหรรษวัต รุ่งอรุณสุนทร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายระติวัฑฒ์ โพธิแก้ว

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายธาวิน รวีเดชดำรง
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กชายปุณณวิช ฤทธิอ้น

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงณปภัช สุเมธกิจการ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กชายธเนศพล พุ่มกำพล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงฐิติชญา ซังฮี

้

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กชายปวรุศ ตรัยมงคลกูล
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กชายคณิศร ภูศรี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ศิรมหามงคล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงณชาดา สุขคลีวนัติ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงกฤติยาณี พิพิธโภคา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายธชาทัช เมืองบุรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงอักศิกา วิชัยศรี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงอมิตดา ปลืมจิตต์

้

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จินดาวัฒนภูมิ

ิ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กชายนทีธร นะวาระ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กชายวุฒิเกษม ปนปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กชายนนธกานต์ บุญสาย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงภัควรรณ ธนะจินดานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายนนทพัทธ์ โพธิทองนาค

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายภูวเดช บุญญานิติพงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๕
เด็กหญิงณพรรณปพร

สามไพบูลย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายปญญพนต์ นาคทัง

่

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายสุปรีชา โชคบริบูรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงกรพิชญา ทองถึง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงพรพุทธา กิตติธรรมนันท์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายสิงห์ชยพณ เกลียงมะ

้

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา ฮันวัฒนวงศ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กชายธนกร อุดมผล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กชายรวิกันต์ รุ่งเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญธิติธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงชาลิสา อรรถวสุ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ธนวัฒนาศิริกุล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงวัชรี อินทรัตนภา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงณิชานาฏ ใจเยือกเย็น
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ เตชรัตน์ธนากุล
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงพัชริดา เลิศรัศมีมงคล
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กชายภัทรพล ธิสาเวช
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายพฤทธชาต แก้วคงคา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายศักดิวรินทร์

์

สวัสดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงพัสวีร์
เจนสุขสถิตไพศาล ๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กชายอนันตชัย หอมแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายทศพร แสงนิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงณัฐพิณญา เตชรัตน์ธนากุล
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ ศรีประเสริฐ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จอนมอญ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงรดาภัค จาบถนอม
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฟองแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงนันท์นภัส อันชูฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายธนโชติ ก้อนทองคำ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พึงแพง

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กชายนฤเบศ แย้มบาน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชุมพลปกรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กชายณฐกร จิตตรีมิตร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กชายกิจธิวัฒน์ จันทราสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กชายวงศพัทธ์ ธัญโชควราพงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงรินรดาภร ทรัพย์บริบูรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมนิจสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายภัคภณ กุลมุติวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงเบ็ญญาภา ภักดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงสิริปรียา จูธารี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงสุวิชญา ไชยศร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กชายกริชบูรพา โฆสิชสุขพูนทรัพ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กชายจิรชิโนรส
พิพัฒน์เศรษฐกุล

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงศลิษา ศรีไพบูลย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แตงจุ้ย
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายธนเดช เปามา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายธนายุทธ หุ่นคล้าย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงวิภาดา เกตวัลห์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงชณาภัทร สามิภักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงฟาใส สมพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายนพเก้า เพียรทอง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กชายอนุชา มลคลำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กชายธีรธร ทองบุญส่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กชายโชติวุฒิ ราชรินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กชายธีรดนัย อำทรัพย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กชายเฉลิมพล มะหะพรหม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กชายปวีร์ นามนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กชายชคัทพล ลิมปชยาพร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กชายเมธิศร์ เทือกสุบรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กชายเจมส์ คอนเซพซิออน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กชายชวกร ไหลสุพรรณวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงกชพร สุขสอาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กชายนัทธพงศ์ มอดตะคู
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กชายอังกูร ศรีลาชนพฤกษ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กชายปณณวิชญ์ จิญกาญจน์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กชายนันท์ธนัย กฤษฎารักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี ชินนะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงปยธิดา ชาวนาโก่น
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงอลิสา จูวรรณะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายโยธี บัวอุไร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ ธงอาญาสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงเบญจวีณ์ กุลพิสิทธินาคะ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ปฐมวัฒนศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กชายสิปปริชญ์ เวศย์วรุตม์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กชายเสฎฐพัฒน์ ปญญาเชือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

ขำสุวรรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กชายวสุธร อยู่ยืนผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กชายสุรดิษ บรรหาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กชายสุเมธี ฤาชา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กชายวรชน จาคีไพบูลย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กชายธนโชติ พามังคัง

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กชายกิตติชัย อังสนาวศิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงภัณฑิลา อ่วมคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กชายชนาธิป วงษ์ชลธาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศิริพานิษฐ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กชายภูวณัฏฐ์ โอภานนท์อมตะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายนันทน์พัทธ์ คำทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายธนากร อริยานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กชายธนพงศ์ สังขมาลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กชายปฤษฎี มณีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กชายณัฐพล จันทะวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงรุ้งรดา วิเศษสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายศุภณัฏฐ์ เหลืองอมรนารา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กชายชนินทร์ ภูริเริงชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายจิรายุ สุนทรศารทูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กชายเมธัส โชติวรรธกวณิช
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายระทีปช เรืองศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงญาณิน คล้ายแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายธีร์ธวัช ศรีทองทิม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กชายพงศกร ภูจอมจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กชายจิรพัฒน์ พันผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กชายนิธิพัฒน์ ก้านแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายธีรภัทร สืบพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อิมอ่วม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กชายธนวงศ์ สังขมาลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายกฤษดา เสือกลิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กชายภูษิต บุญขะจาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายมนัสวี ดาราแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายอัครสิทธิ

์

เกิดโสดศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงพิชญา เนียมเปรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงฑิตยา สามสาหร่าย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กชายกิตติภูมิ อพินิหาร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กชายกฤษกร บุญศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายรุจิภาส ชูวงศ์วาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงลวิตรา จิตต์มะกลำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชรากาหมุด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กชายเปยมทรัพย์ เหล่างาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กชายณฐพฤทธ์ เวศย์วรุฒม์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงมณธิชา งิวทอง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายวฤณพันธ์ บัวคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กชายธนายุทธ เปยแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงญาดา จงจิตต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กชายร่มธรรม ธัญญะพิสุทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายพงศกร ดีวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายภาสกร นิพิวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ เริงสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงตวงพร ศรีญากุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กชายก้องภพ อยู่จงดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กชายภูธนิก แย้มพราย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

นิยมญาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายภวัต ไชยนิคม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงสุลดา จีนเจือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กชายณัฐฎพัชร์ ประดิษฐโสภณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายธนสรณ์ ธีระชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายศรันย์ ครองระวะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กชายอภิชา วานิชธนากุล
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กชายณัฐธีร์ ลิมบวรนันท์

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กชายธรรมสรณ์ ธรรมอำนวยกิจ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กชายมาวิน วัฒนกุลเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช ทองน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ แสงกระจ่าง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงเมธปรียา วชิรรุ่งเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กชายอาชวิน รัตนจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงธัญชนก หวานแหลม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงจันทรรัตน์ เมธสุทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปลืมกระจ่าง

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กชายเมวิน น้อมนำทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงปภาณัช ไหลสุวรรณา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงวริสา ธนะชัยศรี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงธันยนันท์ เจตนายิงยง

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กชายวริศสรัณ ไทยปรีชา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงเขมินทรา ฉิมรวย
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงณัฐภร สุวรรณนที
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๐ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงสราลีรัตน์ พรเทวบัญชา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ สืบพงศ์ภิญโญ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายพุฒธิกร นวมารค
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงณัฐชาภา โชครัศมีศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ผลิเจริญสุข
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงปณาลี วงศ์สวัสดิวัฒนา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงสีลตา เทียนทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กชายธีรเดศร์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงวัชรมน แสงทองพินิจ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พ่วงถำ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงวรัทญา เนียมจีน
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส มันกตัญู

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กชายอนาวิล ชันไพศาลศิลป

้

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ชูนาค
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงปุณณภา พบสิริเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โรจน์เอกจิตต์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ เกตุแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กชายกฤติเดช ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กชายปวริศร์ วิชัยธรรมคุณ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงโยษิตา ธีรภาพสกุลวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายปุณณวิช ม้าแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กชายจัสติน
ฉายประกายแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายปกปอง กายเย็น
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงทักษพร สุขกุมภาพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายนิติพล ศรีเผ่าพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายสาริทธิ

์

อมตานนท์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงธัญชนก พาณิชย์บูรพา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กชายภัทรชัย โพธิงาม

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงภาพัชร ก้อนในเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่เตียว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ปกษิณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงวิฐิรีย์ จารุศิริพิพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงวีรอร เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงณฤชล พรเจริญกิจกุล
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงปุณณดา อุทธิยาณิช
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๑ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงนัทชา พรหมเดช
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายวิภาส จันทร์จู
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงพลอยชมพู สุริวัลย์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กชายวัชรวิทย์ ศิริทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายธนภัทร ประภานาวิน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงเสาวนิตย์ อารมณ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายคณิศร สุขสมบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงพิชญาภา อธิโรจน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กชายคณาธิป มังน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงชิตชนก กล้าหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงรมิดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงเกศกมล เหมันต์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงชญาภา นาคจินวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงภัชภิชา อรรฆธน
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กชายรติพีร์ บัวพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กชายณภัทร ภักดีพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงธันยชนก เอกศิริวรานนท์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงแก้วพุทธ
แก้วกาญจนาวรรณ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณทัต
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงพรรณฐพร อัครพลกานต์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กชายพสิษฐ์ สีมาปฐมพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงพัชรนันท์ รักราชการ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กชายภาสกร หวนสุริยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงณภัทร ศูนย์คุ้ม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงปูริดา ผ่องอำไพ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ เวชวงศ์วาน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายธันยพัฒน์ เหลืองอมรนารา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงสิตาพัชญ์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กชายบวรทัต นันทมานพ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงกมลรส เอียมพิทักษ์พร

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ จิตติวัฒนานุกุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงธนพร เจตนายิงยง

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงพิตรานรี วงษ์พัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงณฐยา สมบูรณ์วงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงญดา โพธิปดทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงชลันดา ประจะเน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงขรินทิพย์ กนกมงคล
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงเขมจิรา จิรวัฒนานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายชยธร ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เทพจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กชายนาคิน ธัญญากุลวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงกวิตา จิตรประทักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ วัฑฒนะพงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงเมสิยา วานิชพงษ์พันธุ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงนิชาภา ชนะรัตนสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กชายปรวัฒิ เทียนเงิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กชายธนกฤต วิเศษชูชาติกุล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทร์แจ้ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กชายลภัสรดา วรพลาวุฒิ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายธีรุตม์ จันทร์พิทักษ์กุล
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงธนัชพร แซ่เซียว
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงฟาใส มีดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ เพ็ชร์ศิริ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงโสรยา สุสัณฐิตานนท์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กชายสิริณัฏฐ์ ขำสุข
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กชายศุภณัฐ แซ่อุน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายศิริศยศ อมตศรีประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กชายนิติธาดา เคารพธรรม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายปานณาวิน หนองจิก
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กชายสายชล สิริศิลปคุปต์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๕ เด็กหญิงพรรณสรณมงคล

ศรีสันต์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โชติช่วง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กชายภูธเนศณ์ ผดุงชีพ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๘ เด็กหญิงเหมือนฟาในฝน

กองกัลยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงภัทราวดี คำสุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงธนภรณ์ วิมลศิรวุฒิ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงชลธิชา กิจเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กชายสิริกมล จรรยาวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงธัญญ์ณิรชา ไข่นาค
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงสุทธาศินี บางวัฒนา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงจิรประภา สุวรรณสาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายชวินวิทย์ สิทธิธีรรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงพิสชา ปฐมชัยวาลย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เอกสินิทธ์กุล
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ปฐมชัยอัมพร
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายพันธสัญญา ผิวเรืองนนท์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงจิตรลดา เตียเจริญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายทัชชกร หิรัญญสุทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงจิตตานันท์ จุลนิพิฐวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายพัฒน์สรณ์ ฉัตรมหาวีรภัทร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงปณิตา ใจฐิติวิทย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงณภัสสรา ห้วยหงษ์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายปณณวิชญ์ ศิริพรนพคุณ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายรัฏฐกรณ์ เขยเพ็ญชศรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายธนโชติ น้อยไข่ขำ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ธุวะชาวสวน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงปุณยนุช ตัณฑ์ไพบูลย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงอรปรียา สงวนสัตย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แซ่เอียว

๊

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กชายปุญญพัฒศ์
ศิวัตราบุญยกานต์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กชายจุลกฤษณ์ ฤทธิภิรมย์

์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กชายศุภกร จันทร์สนธิ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงสุวรินทร์ บูรณะธนานันท์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กชายศรัณย์พงศ์ มูลจันที
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กชายพีระวิทย์ ลิมบริบูรณ์

้

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงนัทธมน นวพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กชายพิชิตพงศ์ บริบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงสาธิดา แสงศรีเนตร
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กชายสรัณวิชญ์ คิวโรจนคุปต์

้

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงปุณณภา วงษ์วันทนีย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๕
เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์ แต้มช่วย

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงพัทธนันท์
ทรัพย์วัฒนไพศาล ๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงสิรสาร์ คงนาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กชายฐากูร
โชครุ่งเจริญถาวร

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กชายคทาธร ฉิมพาลี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๔ / ๒๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ วิวรรธนาภิรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงธัญชนก ด้วงพูล
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงปญจมาภา อุดมแดงอร่าม
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายชินธันย์ บุผาสน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงธนัชชา แซ่เล้า
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายธราเทพ ตันธนวิกรัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายจักร์ภรมน์ ตันติสุขารมย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา พุทธสอน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงรินรดา ขำทวี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงธฤษวรรณ ศรีเพชร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายธรรมปพน ทรงศร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุวราภรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงอังควิภา เทียมภู่
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อาจณรงค์ฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงณัฐฐ์ศศิ ห้วยกรดวัฒนา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงปาณิสรา ธรรมพรหม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายชวรัชญ์ ศิริรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงพรพรรษา แสงทอง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงเตนิลยา นัดสูงวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายสรัล ปองสวย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายวชิรพงศ์ นักคุ่ย
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กชายธีธัช ธีรานันตชัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงรัชธพัชร์ ธนเกียรติธิกุล
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายกฤตภาส อัครดนุลดากุล
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงดาหรา หนูแปน
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายภาคิน เจากสิกร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายจิรพัฒน์ ชาวสวนเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กชายธุวานนท์ ไตรคุป
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงกฤติกานต์ วรมาลี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายธนกฤต มณีวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส
พงษ์หาญพาณิชย์ ๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงอรณิชชา ดุสรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงณิรัชญา ฉัฐมะ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กชายณัฐพัชร์ ปวีร์พงษ์ลดา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๕ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรศิลปกุล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงภณรัตน์ สามบุญเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐภัสสร มณีชัย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ วิลัยลักษณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงปานไพลิน พรหมบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กชายสิริเชษฐ์ ไสวชัยศรี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กชายพงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงภัสสรณัฎฐ์ สว่างศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายภูมณิศ สุดสงวน
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายคณิศร เปรมชัยพร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์ สามพวงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงศิรดา พลเสน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ตระกูลบุญยงค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ ตรีทิพย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จงประสิทธิผล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กชายธนภัทร หอมสุด
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กชายธีระธนิษฐ ภาคภากร
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงณัฏฐยา อังกุรวานิช
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายปรวัธน์ ปฐมาภินันท์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กชายศรัณยพงศ์ เลิศเจนจารุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงพชรมน พิชญชัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายเอกราช สุขงาม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กชายเสาร์ มาตรเลียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงณัฐชา ลาภโภคาชัย
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ทุ่งใหญ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์ทุ่งใหญ่
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงรพีพรรณ ชืนชม

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เตชนวพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมรักษา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงสุธิการน์ อ่อนสมกิจ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงจิรัชญา ธัญเมธารัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงภัทราพร ภาณุศานต์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงณิชาภัส โรหิตรัตนะ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองเกิดหลวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายณัฐพล วันดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงพัฒน์นรี เล็กแดงอยู่
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงลักษิกา กิตติบุญวัฒน์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงอุษณีย์ อ่อนเทียง

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงมัณยภา นพบูรบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงศรัณย์พร เส็งสาย
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กชายชัชวินทร์ สุริวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงสาลีทิพย์ หอมช่วงทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ พุทธิจุล
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงภคธฤตา อ่อนจิว

๋

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ ราชศรีชัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงปณาลี มณีกลำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงอุษา ชิวปรีชา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายแทนคุณ รัตนภูมิ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงนลินนิภา อยู่สงค์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงพิชชาภา เจริญสุข
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขโสภิณ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงณัฐพัชร อินตารักษา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ สอดศรี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ รุ่งนิธิฐานันท์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายวรากร รักกุศล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กชายมงคล สามารถกิจ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงจารุพร ถิรวรรธน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงณัชชา เจนอภิธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุตสาห์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายอภินันท์ แซ่เอียว

๊

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงอรุณีย์ นนท์กัปส์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขไกร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงส้มโอ ยามาล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายสีหราช สวนสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายภิตติ หงวนบุญมาก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายมงคล ชาวสวน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายรพีพงศ์ ขาวทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๒
เด็กชายจันทร์ประสิทธิ

์

เกณฑ์กระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายอาณัฐ อัตทะสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายลันกรุง

่

มิสุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงพชรภรณ์ สุสัณกุลธร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายธนโชติ ใจหลัก
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กชายฐิติวัสส์ สุขพัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายสมภพ ศรีดา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายอลงกรณ์ แสงงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายณัฐณรัณ สุขพัฒน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายกัมพล เกตุษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายสยามิน อยู่ญาติมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กชายวิชญ์พล กังน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายปยเชษฐ์ ลิมวิรุฬห์โรจน์

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายปยพัทธ์ บุญพลี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงณัฐชา พวงสุมาลี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงนริษา ภู่แก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงบัวแพร ยอดแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงสุธามาศ เอียมเอม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ยิมสำราญ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงศิรินันท์ แย้มขะมัง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายวิทูร เรียงวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ คงทับทิม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ดวงกุศล
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายพีระพงษ์ ชาวนาฝาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายพงศธร แซ่ลิม

้

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายพลวัต ตะเพียนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงวิภาดา นาคหล่อ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยยะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงปาริฉัตร พาลา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงจิรนันท์ สงวนพันธุ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กชายธนกฤต เกตุรวม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงนันทวรรณ ชืนชม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลวัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

บุญโย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กชายเอกลักษณ์ หลาบคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ อรุณชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงอชิรญา อดิโอฬาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กชายวัชรพล อุปะละ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายชาญวิทย์ วันดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายรชต เกษมสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงอริสา โสพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กชายโตมร บุญปลูก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ นิยมญาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สระทองแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงอิงฟา ปริยะวินิตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงธัญพร ชิวปรีชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงไอลิน วันดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงวชิรญา โพธิศรี

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายวรกาณจ์ โพธิทอง

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงธัญญาณี พัลภานุสร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงระวีพร เกาะโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงพิชญธิดา บริรักษ์กุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงอินทุภา สุวรรณบุตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงสุชาวดี ซิมสกุล

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงชญาภา แหทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา เกษตรเอียม

่

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กชายณัฐพล บุณยเลขา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงสายธาร สุขโข
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงศริลักษณ์ ไชยต้นทือก
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายสิงหา แสงเดือน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา เอียมสอาด

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายนพปฎล แก้วสุริวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายพงศ์พัฒน์ หงษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงจิรวรรณ พูนดี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายธนัตถ์กิตติ

์

รชตปรีวราย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายฉัตรดนัย กระแสโท
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงปรารถนา แจ่มกระจ่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงบุญญารัตน์ สะราคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กชายวรศักดิ

์

เผ่าเกียรติผาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พุ่มเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายฉัตรพัฒน์ สุขใสบูลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายชัยชนะ เปรมปรีดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงพิชญาภา ไพรสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๙ / ๒๙๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายศานนท์ เกสร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงปติญญา อดิษะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงธิญาดา นิมอนงค์

่

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายเครือญาติ แสงสว่าง
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายกฤษณะ มีสติ
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

สิงโต
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงกิงทิพย์

่

พรมโสดา ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงรัตนา อ่วมชม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงปาริษา สูงเนิน ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กชายวรบรรณ คงกล่อม
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายแสนเพชร ปนสังข์
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กชายพีรพล ไตรมีแสง
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กชายพัชระ การบุญ
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงวิมลลักษณ์ ศิริพันธ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายวีระพล ราชบัณดิส
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายชาติชาย พุ่มศรีสวัสดิ
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วเขียว
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายภานุพงษ์ ผิวบาง ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงพรประภา สวนดอน
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงวันทนีย์ นิลจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงอาภาภัทร รักญาติ
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงปทิตตา ทองไตรวิชสุทธิ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงกติยาภรณ์ สุกิจดำรงกุล
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายธนกฤษ ตาทิพย์ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายมาฆะ เจริญผล
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงภัชรัตน์ ใจเย็น
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายอภินันท์ สนามทอง
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายชัชชัย อยู่จงดี
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายอธิพัชร์ มังโส
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายสิทธิโชค เพ็งพูลเดช
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงอโรชา จันแก้ว

่

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายกฤษณะ สูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กชายธัญวุฒิ แก้วเขียว ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายนครินทร์ สมเปง
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงเกศกนก ชูพลาย
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงทิพวัลย์ นพเก้าไพฑูรย์
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงธนวรรณ รอดบุญพา ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายนิพิศฐพงษ์ เจริญผล
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายคาวี เชือสาย

้

๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายวิชชกร สงอยู่
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เหลืองวุฒิวิโรจน์
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทวงศ์ ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายฉัตรมงคล ภิญโญอาภากุล ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายอภิวัช กองทอง ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทณเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ เงินเจริญ
๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายธนะรัตน์ ยิงทองคำ

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายธนากร ดวงชัย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายธวัชชัย สร้อยมณี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๓
เด็กชายภิพัฒน์มงคล อยู่สงค์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กชายชินวุธ จันทร์ช้าง ๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กชายณัฏฐนันท์ ศศิโรจน์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงเขมิสรา เถลิงศักดาเดช
๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงปราง เถาว์สี
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงอัปสรสิริ แสงชัย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา เชาวนาศัย
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงกาญจนมณี สุวรรณศรี ๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงชุติมา เอียมสะอาด

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงชุติพันธ์ เอียมสะอาด

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กชายกษม เนาวกิติเวทย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงอัยรินทร์ วรรณอุทิน
๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายธนบดี นุ่มสม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประกอบกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงปุณณมาศ ธรรมสถิตวงศ์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงทิพานัน สงคราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงสุพิชชา สัญจร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

จันทร์สมวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กชายนักรบ สิงห์โต
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุอู่ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กชายปภังกร บรรจง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๑ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กชายพรชัย เพ็ชรสุกใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงธิดา โพธิพงษ์

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงปานวาด มันอ้น

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงธีรารัตน์ ธีราพิริยกรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายสุเมธ ห้าวเหิม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงอมรวรรณ สุวรรณดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา คุณวุฒิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กชายชุติพนธ์ ศรีแก่นแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กชายกมลภพ สามสงวน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา สุขสมบัติ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายสิทธิกร คำเขียน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงวรัญภร ชูราศรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี รามินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงจิรภิญญา กัลยาวุฒิพงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงกชกร แก้วชืนชัย

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กชายชยพล มะจุเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอมโอด
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กชายธาวิน ดีพุ่ม
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงเขมณิจ เนตรสว่าง
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

เอกปลจุคมณ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กชายธนพัต เสนาะพิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายกัญจน์ฐภูมิ ดิษยาวรกุล
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ ช้างสา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายอิทธิพล บุญวิเซ็นต์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายพระนาย อินทร์วิเชียร
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายภาคภูมิ พันธ์ุตุ้ม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายกีรติ ชูวงษ์วาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงกัลยา สหพรอุดมการ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงนิภาภัทร์ กสิบุตร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายธเนศ รัตนาประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงอัจจิมา สีหะสุต
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงอาภารัตน์ สุรวงษ์ไพบูลย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายวรางกูร ตะกิมนอก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายเวชพิสิฐ สามเพชรเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงวิริยา ตาณวัตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายศุภณัฐ ธนรัตนสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายนิรันดร์ รักวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายบรรณกร พิมพ์ใจใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงอัญชิสา พรมสุริย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงณัฐริษา บุญนิยม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายอนรรฆ มานนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายธนกร มาเหมาะโชติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กชายวุฒินันท์ ลาภพณิชพูลผล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กชายภูริพัฒน์ สุขประสาท
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงสตีรัตน์ ช้างเย็น
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กชายกายสิทธิ

์

ชูวงษ์วาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอเอกวิทยา วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กชายธนพงษ์ ผิวอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กชายธนกร รุ่งเรือง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กชายนิธินันท์ โชติประวิช
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กชายธนบดี สุวรรณ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงวนิดา ช้างทอง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงพีระดา การคะณี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงอัจฉราภา หงษ์คำ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงธนัญชนก จอมสว่าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงพัชราพร ช่างพาน
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กชายจิรันตน์ ฉิมจิว

๋

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กชายณัฐพล แซ่จิว
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงปริยา จันระมาด
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงนวม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงนัทธมน พลาลาภ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงชฎารัตน์ โพธิงาม

์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงสิริวิมล แซ่ลิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงอุษา งามดี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชูกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงสุชาดา เมืองปญโญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงจิตราวดี แสนคำวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงพรรณชนก สะสมทรัพย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กชายสิทธิพล เชาว์วิไล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กชายธนโชติ ส่งประสิน
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายสิรดนัย จารุวงศ์ไพบูลย์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๓ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ดอกแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายชุติไชย อินทร์ไพร
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงธนดา มันธรรม

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงอุมาพร คนผิวเลิศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายพาวิน เปยมคล้า
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายสิทธิชัย จันทโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กชายคฑาธาญ สันโดษ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กชายอัษฏาวุธ เผือกนาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ถำเพชร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กชายกฤษดา สุขสบาย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายจิรายุ แซ่อึง

๊

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุ่งคูหา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายชินดานัย ใจซือ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายไทธนาพงษ์ ปานจำรูญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายอานนท์ บุญอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายวีระภาพ วิไล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายยุทธชัย ยืนนาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงฉันทิสา วงค์วรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ดีเหมือน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กชายทองสุข แตงเพ็ชร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี ดวงพัตรา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงปวริศา บุญรอด
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงนาวลิน สระทองอยู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กชายวรรณรัตน์ ประทุมภม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กชายภาคภูมิ ขุนณรงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงปยะณัฐ จันสด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงมาติกา พาสาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงสุภาพร โม้สิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงดาวรรณ กลีบมะลิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กชายทรงกรด ธีรศรัณยานนท์
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายพิทยุตม์ อินทร์ไพร
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กชายตาล อินนาม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทวีเกิด
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กชายคมกฤษ อันตระโลก
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธัญญเมธากุล
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนโบราณ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงกมลพร รักธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงศรัณรัตน์ ลิมเทียมรัตน์

้

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงธันชนก บุญจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงพรสุวรรณ เดชทสร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายผลิตโชค แดงโต
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายสราวุธ โสริโย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงชมพู่ ณ ทุ่งหัวพรหม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ จันทร์วิเศษ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายณัฐดนัย เอือเฟอ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายแสตมป เจตนานุศาสน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่อึง

๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายภัทร์นรินทร์ เพียรสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ สีอูด
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายธนากร อิมศรี

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กชายทวีศิลป ปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายภควัตร กลันเนียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายสมพงศ์ เกตุเพ็ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายอนุศร สีอูด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายนัทธพงศ์ สิทธิจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทรัพย์ละออ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กชายราชวุธ น้อยบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงนฤมล เครือเนตร
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงพรนิภา ภิรมมิ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา ต้อยเหม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงศิรินาต บุตรทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญสด
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงวรรณวลี ภู่มาลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงเกศรินณ์ เกษมวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กชายสมหวัง ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กชายกิตติภูมิ เสมอวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กชายธนกร ลบแย้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายเทียนชัย ส่งเสริม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายวีระวัฒน์ พงษ์บัณฑิต
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายธนภัทร ศรีรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายณรงค์เดช เย็นสรง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายโยธิน หะนาท
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงโชตินันท์ เลิศสุริยาวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงพัชราภา โนนหิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายนทีธร ทศบุศย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายวรัญู พรมชะนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงสุธิดา ปนทศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายนราธิป นุ้ยรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กชายเลิศมงคล บุญนิยม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กชายวรรณพร บุญนิยม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา สวัสดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สวัสดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงณัฐพร สวัสดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ธนูรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายธิติพงษ์ สุรธรรมจรรยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กชายรัชตะ นำเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงปราณปรียา สุรสีห์เรืองชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงนันทพร ไพทูรย์โยธิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงปารวี คำเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงพัชราภา สรงพรมทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา เชือจีน

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ เปลียนน้อย

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ผาสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กชายรัฐชัย สมพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายปริวัฒน์ อำนวยทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กชายรณกร พัฒนไพฑูรย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงกลมวรรณ ยินดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายอรุชา นุชพุก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายสิทธิชัย นาคสงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายสรวัฒณ์ วัดปลัง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จิตวิริยนนท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

คล้ายนิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายศิริโชค ไชยดำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงวันวิสา ดอกเตย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงปุณยาพร รอดนิล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงเกศินี มะนัดไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กชายพุฒิเมธ สะสมสิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กชายวิโรจน์ พูลเปรม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงมนสิริมงคล ชูพลาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขนาก วัดดอนขนาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายกิตติ พูลตาล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายณัฐพล อินตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายพิพัฒน์ ขาวชม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายภีรภัณธ์ รอดแจ้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายวรเมศ ทองดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศูนย์หนองนก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี แก้วน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองขันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงเขมิกา ทำละเอียด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ภาคภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงชลลดา หลังฤทธิ

่ ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงพรรัมภา ไพฑูรย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงพรธิวา สมัคราษฎร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงพัชริน พิมสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงไพลิน จีนประชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงเฌนิศา อำโต
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายกิตติ ชุ่มติง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ กันสุภาพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายธิติพัธน์ ฉายอรุณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สุญจิรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายภาคภูมิ เบ็ญจพาด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กชายยอดชาย ศรีบัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๗

นายศุภกร ธรรมประกอบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กชายศุภโชค เจิมจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุนทรสารทูล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กชายสุรชัย ไม่ลากิจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กชายเอกพงษ์ คงจุ้ย
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองประดิษฐ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่วงจินดา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงพนิตนันท์ พันธ์เดิมวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงพัชราภา รืนเกิด

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ หอมศรีประเสริฐ
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงวรนุช อินทรเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงสุพัชญา นาคใหม่
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา มิตรแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงอรวรรณ ก้านศรี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายพฤทธิ

์

แซ่น้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายอัศม์เดช ฉิมมา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายชานนท์ พิทักษ์พงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายชัยพงษ์ สามสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงชลิตา สมัคราช

ั

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายปฏิวัฏ นามวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงสินรัตน์ แช่มคลำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ อำโต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กชายยุทธการ ยุทธกล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงรัตนากร ขาวชม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เขียวอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พันธุ์ชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กชายทรงพล นิมทรงประเสริฐ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงณัฐนรี บุญกอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พุ่มงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงดวงกมล ชูกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงพัชรธิดา ทับสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงจินตนา หงวนบุญมาก
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ใย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงสมปอง สีเรือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ บุรินทร์รัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายทิวากร ระแสนพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ สงกรานต์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยยผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คำแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายกมล ภู่คำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายกิตติ ศรียารักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ไทยมิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายกิตติสันต์ สุริยะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายตรีภูมิ สินตะนิส
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหอม วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายอรรตพล อาทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กชายเด่นชัย แก้วทองสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีแต
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ พลวัฒน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายกฤษณะ กอบธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายจักรพันธ์ จินดาโชติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายธัชฑพงษ์ ภัทรวงศาโรจน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แสงสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กชายวรพล ศรีเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กชายไชยภัทร ฤาหาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กชายอนุรักข์ แซ่อึง

๊

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โคววนิช
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายฉัตรพร ณนคร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงมาลาตี จันทร์หนามแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายกิตติพล พงศ์ปวน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กชายไกรราช วระโงน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กชายเฉลิมชัย ณะจินดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กชายฐาปกรณ์ บุญอยู่
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แย้มสิงห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กชายชัยรัตน์ จีบเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กชายปฎิพนธ์ สิทธิวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กชายพีระนัฐ บุชลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กชายภานณุพงค์ ลักษณะเปย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กอบธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายอดิเทพ ทองสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายอธิเทพ กิมบุญจิว

้ ๋

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายญาณกิตต์ มะลิดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายธนกร งามศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายปยทัศน์ จูตะเสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กชายปองภพ ไชยมนตรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กชายสรยุทธ โฆสกิตติกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กชายณัฐวัตร เปลียนเจริญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ชืนชม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงดวงทิพย์ เอกรุณย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายกันต์กมล พันธ์กุมภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายธวัชชัย สุตตะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปานอุ่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มากสุริย์วงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กชายติณณภพ บัวคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายนิมิตร บุญส่ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๑

นายธนพล ปชชะมูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๒

นายวรธรรม กุมเมค
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๓

นายสมมาศ เจริญศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๔

นายวศิน สังข์นัครา
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงนพวรรณ ทาแดง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงสาธิดา มัดตะรัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงรติยาพร ขับเสนาะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา อุปพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงพรรณปพร เนียมสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์ดียิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

สมศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายสหชัย ศรีระยับ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

งิวทอง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงวรัญญา จอมคำสิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๕

นางสาวศิริลักษณ์ เฟองน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงชลิดา คำโอสา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายพงศ์ภัค พรายโกยม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะโก วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายเจษฎา แม่นปน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายพีรณัฐ คล้อยสวาท
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กชายสุทธิพร เนียมน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายปภังกร ปนจ้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขกุมภาพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา พุกซือตรง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงณัทติกานต์ เมฆกลิน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงพิมพิกา เยือใย

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงลดาภรณ์ พานแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แปนประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายสหภาพ เพิมสุขรุ่งเรือง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายจิรโชติ แซ่เอียว

๊

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงวริศรา อุไรงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงพฤกษมาศ มีเติม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงอิสราภรณ์ บุญเปรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงรัตนพร ปานดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช บุญรอด
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงกนกอร มีเติม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายสุริยะ สรวยลำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ หนูหนอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงจิริญญา ลีทองคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงฟานรินทร์ แตงเทศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงพัดชา สิงห์วงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ จินหลง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงวรรณฤดี แซ่เตียว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงอัจจิมา เอียมละออ

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ฉายศรี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงสาริกา ตะเพียนทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงพาฝน ดาวเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงรุ่งธิวา วงษ์นาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายพงศธร โพธิทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายธีรเทพ พุทธิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายธีรพงศ์ อ่วมอ่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ อยู่รุ่ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงจิรานันท์ ดอนปด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงสิริวรรณ รุ่งสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงพิภูพาน เพชรบูรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีย์ บุญเปรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงปาริตรา อินทรสาลี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงนพรัตน์ เกษี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กชายทศพร คล้ายบวร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายวรวุฒิ คล้อยสวาท
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กชายยุรพันธ์ คงนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กชายวีระพงค์ แวววงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กชายจักรินทร์ อิมใจ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงณัฐศศิ พิมพ์ศรีกลำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงเอรินทร์ หอมสนิท
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๑ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงอัญชิสา บุญรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงธีร์วรา ภู่พูลเพียร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงอภิญญา ขันทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายพงษ์เกียรติ แสงวิเชียร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายมังกร ช้างบุญมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายปุระชัย ปานดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายศิวลักษณ์ ปนสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายพรนิมิตร ศรีรุ่งเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงปยะชาติ เหมือนการ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงเครือ ลุงมะห่า
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายวิกรานต์ อินทรสาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมนึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงนันทกานต์ แจะจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายเสกสันต์ ธรรมศร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรนิลพิพัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงธาริณี อุไรงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี ปนบ้านกวย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายธนพนธ์ เผือกหนู
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายพงษ์พร จินดาศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายแลง ลุงมะห่า
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ยิมโสภา

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายวิชชญา นวมเพียร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายชนะพงค์ สิทธิวงษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ บำรุงพฤกษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงจิรัสยา อยู่คำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายกิตติพร นุการรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายชญานนท์ ไชยลิขิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายธนชัย แซ่บุ๊น
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๓

นางสาวนภัสสร บัวสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงบุญยานุช คุณวันดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงมณีเนตร สิทธิสำอางค์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กชายทวีเดช กาญจนศิริปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายธนกรณ์ โตนาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายสิรภัทธ จาตุโสภานุสรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๒ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายสุพจน์ พ่วงนาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายศราวิน ทองแพรว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุนทรสารทูล
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงมฆพร ชาวไร่
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงสาริกา วงศ์ล่อง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ด่านกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กชายกมลทัศน์ กูลรัตน์กิติวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร ไขว้พันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีสุภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กชายพุฒิเมธ นพรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ นาคเอียม

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงศุกร์ริญา ทับสายทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงนฤมล ทองสีอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายนันทวุธ กร่างปรีชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายนันทนัช คำแสนราช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายณวัฒน์ คนตรง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงพิชญธิดา สอดสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายสีแร่ นิดสาวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงนิลธิชา โสภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ นาคทัง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายบารมี นามใจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงนิธิญา เกรียงไกร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงสิริอัมพร อยู่เสือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายธนาวรรณ ศาลางาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายมานพ เชือชืน

้ ้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายกิตติภณ คำนุช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงนิสา สามเพชรเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กชายธนาวิท สายหยุด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ติงทอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อำสำอางค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงวรัทยา สมุทร์เขตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายธีระวัฒน์ วังสุริย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สงระวิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายอิทธิ ฤดีสุขสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายพรเทพ พิเชฐพิริยะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายนนทกานต์ เหล็กแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงแก้ว
ไม่ทราบนามสกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงปวีณา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงญาณิศชา บูญนาค
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายประดิพัทธ์ มีจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงโสภิดา ทองวงค์ญาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กชายกัณฑ์อเนก เกลือนสิน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กชายภูมิเพชร พงศ์เจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กชายสุภาพ ยอดกลิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงวรัญญา ศิวปรียานุพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงพิมพ์รุ่ง -
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เกลือนสิน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กชายพงศธร สิงห์โต
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายอติราช นามาบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายพีระพัฒน์ สิงห์คา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงประภัสสร ผมหอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงวรรวิภา สินเสงียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายอานันท์ จุ้ยประชา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายทวีทรัพย์ ศิลปศักดิขจร

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายพัสกร กู้เกียรติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงศศิธร เมตตา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงคณิตา ยอดจำปา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายภีรภัทร ดีรืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กชายวันเฉลิม เสือแปน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงรัตติยาพร พาทัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงศราวณีย์ ฉายรัตนโรจน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กชายธีรพงศ์ จันทร์บาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายภัทรพงษ์ จิตรบรรจง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายพงษ์ศธร กิจหว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงกาญจนา ฝางคำ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงวรัญญา สายสร้อย
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายอัครพล ใจเก่งดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายฐิติวัสส์ ดอนไพรบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายฐิติกร ดอนไพรบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ ขาวฉิม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายณัฐพงษ์ อมรกิตติโรจน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สุขเขียว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายวุฒิชัย ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แซ่เจียม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายอมรพล คุ้มปากพิง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายชนาธิป ม่วงเขียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายจักริน พระจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายนฤเบศร์ โมราศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายเตวิชญ์ จันระวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายพฤกษ์ ตระกูลความดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายวรากร แก้วอิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายกฤตภาส แซ่ลิม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายพอดี บุญเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ทองอาด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายวีรเชษฐ์ วงษ์เสงียม

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายวรัญู แจ่มศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กชายฐิติกร รุ่งสว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กชายธนากร เกิดประดับ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายพีรพล สุขพ่วง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จุลเจริญดุลย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กชายสุกลวัฒน์ โตสุข
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงประภัสสร ศรีขวัญใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ เทียงดี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงนันทัชพร แก้วใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงภัคจีรา อาจรักษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงนภาลัย ไพบูลย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ผิวอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จงเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงอนิษฐา แซ่ลิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงสุชาดา ชาวนาหว่าน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงศศิธร ปองงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงวิภาวี ใจยง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงอุษณิษา รัตนเดชโสภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงเอืองจันทร์

้

รอดตาล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงปริชญา อินแพง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายกมล เจนสัมพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายถิรวัฒน์ นพเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กชายวรกฤต ศรีตระการ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กชายสรรพากร ดอกแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงน้องหยาด อบเชย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่เฮ้ง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา เชิดชู
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ รอดดอนไพร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงนิตยา สวัสดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายเจริญ ปยะทักษานนท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายธนพล นักทำนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงอรกัญญา วงษ์ประดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงสุชานันท์ สุขพ่วง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงเมธปยา สุขพ่วง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงอรพิมล สีหาบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายภานุพงษ์ หงษ์ประดิษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายพงษ์พันธ์ วงษ์สุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงวิชุดา ช้างโก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายอนุชัย เดชพลับ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงสุวิษา เกิดเสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงลลิตภัทร กลำดอนไพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายอัศฎาวุธ พาเพียรสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายติณณภพ กลมเลือม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๘
เด็กหญิงณภัทรญารัตน์

เต็งรำพึง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงหล้า ตากอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงปนัสยา นฤภัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิมพ์เสน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ วงค์โพนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายพีรพล พิมพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายศรวันชัย ไชยรา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายอิทธิกร แซ่หลู
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงสวรส บำรุงศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายกล้าณรงค์ ทับประทุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายกิตติธร พูตุ้ย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงพรธวัล กกใบงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายเกรียงไกร เข็มศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายอนุพล ตังกิตติวัฒน์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กชายญาณินทร ผานำคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายกรัณย์ พันธุ์สง่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายอานนท์ มันคง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายนพรัตน์ เจริญสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กชายจิรายุ สัมฤทธิสุขโชค

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายปยะนันท์ เกตมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายภูริภัทร ภู่สำเภา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายต้น นิสิ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายชัยภัทร บุตรดามา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายนิธิศธร คลำชานา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายนัฐวัฒ ลองนา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงพรรณธณา ผิวอ่อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญมีมาก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงนัดดา สุขมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา นำเจริญลาภ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงศิรดา นิตย์มี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงศุภัชชา ครองระวะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงวนิดา ศรีเพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๐
เด็กหญิงแกมกาญจน์ สิมมา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงสุภาพร ศรีแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงภาวารินทร์ บุตรรักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงอภิญญา ถินวงษ์ดวง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงจิรนันท์ พรหมศร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายรพีภัทร์ รุ่งมงคลชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายสุภกิจ ชาวนาสวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายณัฐดนัย เหมมะณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายนรินทร์ธร หรคุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายพรเทพ สิริเลาหวัฒนกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายมงคล แก้วสว่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายรัชพล ฉิมก่อม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ อินทะจักร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายชนุดม เสนาหาร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายดนัย ลการโอฬาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายวรากร เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ขันธ์สุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พิมพจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงเพียงรวี บุญสม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงรัตนวลี สหสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงวิภาวดี ครองระวะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงกัญชรส ตอพันดุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงจันธิดา มากงลาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ พวงมอญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงกุลณัฐ สระบุรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงขวัญข้าว สีเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงทิฆัมพร บุตรเบ้า
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงอภิชญา ดีเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายวรานนท์ งามวิทิตวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงวรรณฉัตร คำโสพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงอารียา อำนวยสุขวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงวริศรา พูลผล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กชายเกรียงไกร บุตรเบ้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงปลายฝน ปนแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงชมพูนุช นาคอ้น
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงธนพร คำหล้า
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงพาขวัญ กุลขจรวดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กชายมหรรนพ กัณฑ์โย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงบุษรา ยืนยงค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายต้า พม่า
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายธัญกร พุทธา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายยุทธชัย แซ่คู
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ พัดแหวน
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายลูกนำ พาดคง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงธัญย์ชนก สำราญสุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงบุญตา สากลาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๖
เด็กหญิงพิณณ์ประภา

ปฐมพรพิทักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจิมนิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายวีระวัฒน์ ผลทวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายธวัชชัย จอมเมฆ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงวันวิสา บุญมี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายอำพล รัตนผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายเงิน จีมล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงนวลจันทร์ จีมล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายเมียอ่อง

๊

ไทยใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายธวัชชัย คำพร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายสุทธิภัทร พานแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงณัฐฐิญา แสงคุณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงรจนา โสสุด
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงวีรินทร์ สาทรกิจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กชายชนกานต์ สุขผลพลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายชิษศณุพงษ์ แซ่โง้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์เภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงโสลดา ตุลาเดชารักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบรัก วัดอินทราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายธีระเทพ พลธี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กชายกมลนัท สุขศรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กชายนราวิชญ์ ยศดี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กชายชยากร บุตรพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา ศรีสังวรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงกัลยกร คนไว
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงเอมอร วงษ์คลำ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายชิษนุชา ขำสาคร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงคิม ไม่มี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงญาดา โชคพุก
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายรพีภัทร ไข่แก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายนพรัตน์ เหล่างาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายนันธวัตรชัย ทองเกิด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงมาริสา พรมพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงมนต์นภา แจ่มอุทัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบแค วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงอลิน ชายแสง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงอินทิรา แซ่ชี

้

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายสิทธินนท์ โตจวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๓
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ เสือดำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงสุพรรณษา เอมอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายพงศกร รุ่งมา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงศิริกานดา ใจดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงศศิชานันท์ อินแสน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงศิรินพร แซ่ลิม

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงศรีนภา รอดด้วง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายภาณุพงศ์ นิลเปลียน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงอารดา รอดผล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงปยะมาศ อุทัยแสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงภัชราพร หวานชืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงปาริตา เอียมจ้อย

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงอริษา สุนารี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายรพีพัฒน์ เย็นใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายภานุ ทองคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายขจร -
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กชายวันชัย ชวกิจศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงอนัญญา สังกะเพศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงจันทิมา เสยกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายปยพนธ์ จันทร์พันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงเปล วันส้ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงจันทรา ปติปฎิมารัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายธนกฤต เกตุแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายภาราดร ปนปาน
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงญานิสา พม่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงพิมพร ทำสวน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กชายพลพิทักษ์ กันร้าย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับนาโคก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กชายเอกภพ มะลิทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กชายเตวิทย์ ไชยโอชะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กชายพีรภัทร สามงามนุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงสิรินภา สุขอำภร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงพิทยาธร ตันเสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงกนกกร ม่วยชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงศิริรัญญา ยานากาวา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายสายชล บุญจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายณัฐลักษณ์ นะวาระ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายสรุจน์ อิมลิมทาน

่ ้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายอัศวพงษ์ ต๊ะเพียร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงชลลดา พลับพลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงสิริประภา ห่อทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงวิภาดา สุทธิศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงทิฑัมพร ฉิมป
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงพนิฎา สุขพัฒน์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงเกศริน แซ่อึง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายวรกานต์ สระโยธิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงกัลญาณี ณ ลำปาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงศศิภา เพ็งผล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายภัทรพล มะโนชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงเวธนี นะรินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กชายชาย พม่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

วัดตาก้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กชายพงศธร บังชะฎา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงจิณัฐตา เพ็ชรเทียน
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงพรชนก เกิดฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๗
เด็กหญิงวีรณัฐานันท์ บุญทรง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงปยะมินทร์ ธงเพ่ง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กชายการัณยพัชร นันทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายณัฐภูมิ อาจปกษา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงศุมลยา จุ้ยเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ เทียนทองคำ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงสุริรัตน์ เฟองจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กชายทศพล น่วมปฐม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายอภิสร คำบาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายทินกร สิงห์ลอ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงวณิชยา สิงห์คา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงกันต์ธิดา อินทร์ชุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย วัดใหม่ดอนทราย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กชายศรณย์ จันทร์สุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรียันต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงทิพย์ประภา สาขา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ หนูตอ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงเสริมศิริ อังลี

้ ่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายธนกฤต สินทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๑ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงศิรัญญา โหละยะวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายพีรดนย์ พันธ์แจ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายรพีภัทร คงมณีชโนทัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายธนพงษ์ จันจำปา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงรินรดา พันธ์แจ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กชายชนินทร รักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กชายวิษรุต อินทร์หันต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายฐานันดร ตอนกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กชายพงษ์ศกร ประสานทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายอนาวิน แซ่ลิม

้

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายนิติพล นิธากร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงพรนภัส อยู่สงค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงธัญชนก สุขเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงภัคจิรา แซ่เฮ้า
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงรัตนากร ปอดตัง

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงกมลวรรณ เซียงฉิน

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงวราพร มันคง

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงพีรดา คำชู
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงปาณิตา ประชาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๔

นายซอ -
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กชายธนาพัฒน์ อัศวธีรชานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายปรัชญา ทองมุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แนมขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงวณิดา เอิบอิม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงเกวลิน ยางงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงปนัดดา ชังลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายฐิติกุล ยิวคิม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงภาริดา แซ่ลิม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายธนากร อนุพนธ์พร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายทนุเดช ธรรมพร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ เกลียวกัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงจินดามณี รุ่งเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ กุลนรา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กชายชาญณรงค์ เปรมศักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รูปหุ่น
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงมณฑิตา ทองเฟอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงรัตติกาล รุ่งโรจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แพงเทียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กชายธนศักดิ

์

แซ่จิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กชายปรีชา หงษ์สนิท
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายประเทศ ลกว้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงรินลดา ลุมประถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายเจษฎา ยางสง่า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กชายฐิติพันธุ์ สุนทรานุวัตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สุนทรานุวัตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กชายสุรศิษย์ ชะขันเงิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กชายภูริพัตร บุตรสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กชายนำเพชร สุขศิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กชายฉัตรชนม์ มลิวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงญาณี คุ้มพ้นภัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กชายชุติเทพ พันสาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีนุช
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายสมพร สุนทรชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กชายสิทธิพล คำขม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายกฤษณะ ตาลเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กชายฉัตรชัย เทพสาตรา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กชายพรวิษณุ ยางสูง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรียงหน่า
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายศิริชัย ไก่ค้างพลู
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงณัฐฐิชา ศรีอาจณรงค์
๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงอริษา นพพลัง

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายธันวา ใจรืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ยางสูง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงนิภานันท์ กิตติสุริยะนนท์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายนวพล สงจินดา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายอชิตะ ไทยสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายวุฒิชัย อธิราช
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศิริปญญา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงฐิตาภา สามสีทอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงปลายวาด โสภา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายวีรยุทธดิ

์

มันคง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ศิริสมบูรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กชายชัชพงศ์ สงค์จินดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ผลทับทิม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กชายดลนการณ์ หงษ์จ้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กชายนันทพงศ์ แย้มพราย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กชายบุญพิทักษ์ กลำทองนาค
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กชายสุธีนนท์ สรงจินดา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กชายจิรภัทร์ ทับยาง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กชายนันทวัฒน์ เกตุอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายวินัย แย้มพราย
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ มลิลา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยางสวย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงสุภานัน ทองเอม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงสุวรรณภา ใจซือ

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เงาฉาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงพรประภา ยางเยียม

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงการะเกตุ มิงคำ

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายวิทยา ชิดเชือ

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กชายเปรมณัฐ โตมี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงอรรินทร์ ยุทธสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กชายวินวรรธย์ พลาผล
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงวราวรรณ พุ่มอำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ อินโอสถ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายธนภัทร สอดศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายนฤเบศ วรฉัตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายพรรษกร บำรุงเขต
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายพิพัฒน์ เลือยไธสง

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายภัทรพล งามจารุมงคล
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงพัชรี ผิวละออ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญประดิษฐ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา เสาศักดา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงสุกานดา ใจบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงทิพย์วาริน ลาภสาร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลึกรุ่งโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงวรรนิษา รัตนธิวัตร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กชายภักดี เจียวรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กชายทีรพัชร ภู่พลอย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงณัฐรีญา ออมสิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กชายณภัทร ห้วยหงษ์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดศรีเพ็ง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงชลลดา แซ่จึง

๊

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงธนัญญา ชมสุวรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงนนท์ณภา สอนกระต่าย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงนำอิง แซ่เจียม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงนีรนุช โสภา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงนุชจรี ห้วยหงษ์ทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา ตันทร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงไปรยา พูลทรัพย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงรัชติชา แซ่ลิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายศักรินทร์ เถือนศรี

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กชายกิตตินันท์ หงษ์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงธัญวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงนิตยา รัตนสอนจิต
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กชายนัทธวัฒน์ สำเร็จคงสุขยิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตังธนะวัฒน์

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายอมรเทพ มากระจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงชลดา เพ็งกลัด
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายณัฐวุติ รอดพลอย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงวริศรา ห้วยหงษ์ทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงสุภัทรา แสงประเสริฐ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กชายวงษ์ศกร พาเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายวินัย จันทร์จร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายจิโรจน์ ศรีไสย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายอรรถพรรณ คานงอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายฐาปกรณ์ ทัพธวัช
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กชายณัฐพล ชูจีน
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงรัฐนันท์ นักคุ่ย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายสืบพงค์ พงค์ชู
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายธิติวัฒน์ กาญจนพิบูลย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายณัฐชนน เอียมเพ็ชร์

่

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงปรายญาดา หนูขาว
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายสรยุศ จันทรเทศ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กชายธนากรณ์ บุญรอด
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กชายกันชัย อุ่นช่วง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายพีรภัทร ภักวงษ์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายวัฒน์ธนา แคล้วโยธา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กชายสัญญา อินสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กชายก้องภพ นาคทัง

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กชายนิตินัย เค็นแพง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ผมหอม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงณัฐวดี สะอาดแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงนิตยา เค็นแพง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงนนลณี แซ่เฮง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงอัมพิรา นาคทัง

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กชายธนากร ทัดภู่
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายธาวิน มีกลำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กชายไซรัส คาฮิล แม็คคีโอน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงสโรชา นิกขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กชายธนานนท์ หมืนนารายณ์

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายธนากร คนอยู่ดี
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายอภินันท์ ใจโน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองเฟอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนิภา แก้วลาเวียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายเอกภพ จินดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงนันท์นลิน กล้าหาญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงปาริษา เพ็งผาลา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายชิษณพงศ์ ชมวงศ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กชายปรัชชา เจริญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายอดิศร โห้แดง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงนัทธ์หทัย ภู่ทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แย้มสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงวรรณวิษา ศรเจริญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงศุภนิดา ฝาพิมาย
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงวรรณษา โตอดิเทพ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๖ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงแพรวา ฮกยินดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายธันยธรณ์ ดอนทูล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กชายชัยชนะ สุขประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กชายเอกราช อ่อนจิว

๋

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กชายเอกพันธ์ อ่อนจิว

๋

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงสุชาดา ปองธนพิสิฐ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงนภาวรรณ เพ็งเปลียน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงพชรพร จันทร์เสละ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ กล่อมน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงศศิธร กล่อมน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โสภาศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุวรรณสิน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไวปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงวรัทยา บุญกำเนิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงจอมกมล นามตะ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงนภาวีย์ กลินพยอม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายภัทรพงษ์ เงินเร็ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงบุษยากร ภู่กระฉัตร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงรจิญากร บัวเบา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กชายธนดล ชาวนาฝาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กชายภัทรพล มาเทศ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงกชกร พุ่มนรินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงกัลญา กัณฑา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงบุษบา พูนขวัญ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ทับเครือ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ ฉิมกล่อม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายธนายุต ทองวิชิต
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กชายธันวา ว่องไว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กชายนครินทร์ สุขลอย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลินจันทร์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น วัดวังเย็น  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงสริตา เบียวทุ่งน้อย

้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงขวัญชนก สุวรรณะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงศรัญญา แซ่เตียว
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กชายอภิชาภัทร สุวรรณดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๗ / ๒๙๕

้
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นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กชายธนกร แซ่อึง

้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กชายจีรนัติ ทรัพย์เย็น
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กชายวุฒินันท์ พึงบุญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงวริศรา โยมพลัด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนสด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงดวงจันทร์ งามยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ชุนเกษา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายณัฐกาญจน์ แก้วกาญจนพงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายนวพล ทองภู
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กชายพุทธนกูล เหลืองสมานกุล
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กชายภูริชญา ทยิดาบุญทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงณัชชา เนตรทับทิม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงธิดาวัลย์ เกิดรืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลุดเครือ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุขผล
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงปณิดา แดงดอน
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา สร้อยคลำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงพรนัชชา สุจริต
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงหยาดทิพย์ แพรอัตร์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงอินทิรา แซ่ลิม

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงเอกนารี เปลียนลี

่ ้

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กชายธนิสร จันทร์ทา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายโซ -
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงชลธิชา เสยกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงอภิญญา สุนทะมาลา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงกาญจนา เรืองจรูญ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงภาวนี สมศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สำประเสริฐ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงวรวดี สุทิกร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

ปนแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ แตงจุ้ย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กชายธนวิทย์ เอียมศรีใหญ่

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงชมพูแก้ว พูนขวัญ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กชายประวิทย์ มาขอบ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กชายวงศกร อยู่แก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงกัญญาณี ลิมติว

้ ้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตาสาย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายชาญนิมิตร แซ่จิว
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายสิทธิชาติ พุธกัลยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กชายพรเทพ ตรีเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กชายพิชญะ จีนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กชายธัณวัฒน์ บุตรเกตุ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กชายพงศธร ทองชมภู
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา เจนจิตร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงสุริสา ด่านสมบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงอรินทิพย์ เชียงกา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงปาริชาต ฉายรัตนโรจน์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงทิพาพร พรหมชาติ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทักษินบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงกันต์ฤทัย อนันตวิไลเลขา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผางสำเนียง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กชายสิทธิพร รัดแดง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กชายสิรดนัย ศรีพรหม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กชายธนกร พันธ์นุช
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงจินดาพร แก่นสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงนวลพรรณ วิญูหัตถกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงมนสิชา สินนอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กฤษฎ์วรนิตย์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จำปาแพง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงกรวรรณ พรหมทา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงภคพร ลิมปลิขิตสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงสิปาง ใจดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ พูลสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงกิรติกา ปรีเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงนรีกานต์ เดชจิตร์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงศศิวรรณ แสวงหา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญรักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงอินทร์ทุอร สกุลทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงรัตน์ปณิษา ทองสามสี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กชายสุรยุทธ ศรีพรหม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กชายสิทธิชัย ลาวะปานา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายณุชา เจนจิตร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงกัญญาภัค กองขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กชายธีรภัทธ์ เนืองอุทัย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กชายธีรเดช พันธ์นุช
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายพรธนโชค สุขมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายกฤษดา ศรีชัยนาท
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายทัตเทพ แปนพยัคฆ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายสมจิต นามิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายธนะศักดิ

์

รุ่งสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงวรรณภา เสือแปน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงจิรัชญา ไพฑูรย์โยธิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กชายกฤษฎา การรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายธนชาติ สินพูน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กชายชัยนันท์ ไทรน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายวรวุฒิ ศรีคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กชายเอนกพงศ์ สวยลำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายเมธาวิน กันตรง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายสุวรรณ จูอิน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงอุษนี เสือแปน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อ่านชำนาญ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา สมบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงกมลทิพ ค้าข้าว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงสุพัฒชา แก่นสิงห์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เจริญผล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงฐิดาพร สะสมทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงสุภัควี นุพพล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงศศิธร อินทรถนอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายธีรโชติ ใกล้ชิด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กชายวิธัช ฤทธิเดช

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายอาทิตย์ รู้เจน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงจุฑามาส ทรัพย์ผาติสุข
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงฟาใส สังข์เอียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงพิมญาดา ชุมเพ็ญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงเขมจิรา แก้วทานี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายสุพลวัฒน์ พิมมะดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กชายเอกพล ศรีพรหม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ชมแตง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชายเอกราช คุ้มมาลัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กชายภูวดล ลิมกุลาคมน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กชายกิจศนัย พรหมชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา ทาเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงอุมาพร แสนสมวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงอภิสรา พูลขวัญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผลงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แสวงหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายกฤษดา สามัคคนนทการ
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กชายกรวุฒิพงษ์ ธิติพิไลรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายกฤษณะ ด้วงต้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายคุณานนท์ เทียงตรง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายชยานันต์ คำสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายชลธี รัตนะจันทิม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายนพณัฐ อวยเฮง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายนราธิป กวางแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายปุณภพ วิทิศลัดดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายพงศ์ปณต ชูดหอม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายภูผา พ่อค้าทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายมนัสวิน ดำนงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายยศพันธ์ เกตุนุติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงกัลยพร ตันวัฒนเสรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงกุลิสรา เหลืองอรวัฒนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงเขมจิรา จ้อยร่อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงจันทนา อระภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงฐานิตา ฉินมานะศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงดารารัตน์ กองแก้ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงพรนภา สังข์ทุ่งขวาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงมณฑการณ์ ชายสีอ่อน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ขจีรัตน์วัฒนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงรัญชิดา แซ่เหลียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงลฏาภา เกตุพุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงวรรณิสา ยะยง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงวาสนา มาตนาค
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงสุชาดา ใจหาญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงสุชานาถ เพ็งสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใจกล้า
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายกิตติภูมิ สำเนียงแจ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร รืนนุสาร

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายนคเรศ แสงทองดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายนันทกฤษฐ์ แก้วเกตุมณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กชายพรศักดิ

์

เจริญอดิศัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กชายรังสิมันตุ์ เลารุจิราลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กชายลาภิน สระกบแก้ว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายสุทิน กมลคร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงนิศรา พันจะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ เลารุจิราลัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงรักชนก ใจกล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงรัตนากร สระกบแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงลักษิกา สกุลวงศ์ไพบูลย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ชาบำเหน็จ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงกฤษณา เรืองวอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๗

นายชยณัฐ ทนานนท์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๘

นางสาวฉัตรธิดา เกียอ่วม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๙

นางสาวชุติมา ตามวงษ์วาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๐

นางสาวพรพิมล สระทองเหยียด
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๑

นายชินกานต์ ไทยงามศิลป
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายไชยวิชญ์ ทองไสว
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๓

นายธนกฤต ปองภัยพิบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๔

นางสาวชนัดนันท์ สาตร์สาคร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๕

นางสาวชมพูนุช เธียรโยธินศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๖

นางสาวชลธิชา เทพทับทิม
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๗

นางสาวญาดา ประดิษฐทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๘

นางสาวพิริยาภรณ์ วันฤกษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๙

นางสาวภัทราพร ประวิงวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๐

นางสาวมนัสนันท์ หร่ายมณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๑

นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิเมือง

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๒

นายทักษ์สพล งามศิริโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๓

นายวรกิตติ ไกรวิจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๔

นางสาวอัญทิชา บุญชู
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๕

นางสาวเกศแก้ว ขุนไม้งาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๖

นางสาวณัฐณิชา นามบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๗

นางสาวนัทฐิญา สระทองเมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๘

นางสาวรุ่งฤดี พุกนาลุ่ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๙

นางสาววาวตะวัน ใจเทียงแท้

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๐

นางสาวอารยา ผาพุมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๑

นางสาวสุพรรณี เทียนจวง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ปรีชานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทรีย์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงปวริศา เต็มอิม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๕
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ส่งแสง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงธนศร ทองย้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงสุนิสา พุ่มขอม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงชาลิสา ทรงเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงวรรณพร
เทพมาลาพันธ์ศิริ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กชายภูวดล หาญวงศ์
๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายศิริชัย จันทร์ทองม่วง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายอิษวัต แจ่มดอนไพร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายชุติพงศ์ สมสกุล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงณัฐธิตา ตำนานจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงณัฐจิรา สร้อยสังวาลย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงจารุภา สระทองพูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงศุพีชชา เครือแวงมล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงธนพร ทองดอนใหม่
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงฐิติพร สระทองยงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงศุภนิดา มีสุขดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ทรัพย์อุดมมาก
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงวริศรินทร์ สระทองแมว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงพรรณนภา เดชเฟอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายศุภกร ทองดอนจุย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายพีรวัส ยลเบญจพล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายบุณยกร หอมหวล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายธนบดี มีหมู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายศราวิน โล่เลียง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงวริศรา พันธุเณร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สระทองหน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงนิธิพร ศรีอินกิจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงบุษรา สระทองมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงฉัตรพร ปนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงกานดาพร สระทองปง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงณัฐมน สระทองจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงกนกอร สระทองแปน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กชายอคิราภ์ คล้ายจันทร์พงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สอนดอนไพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายธีรเดช จงรุจิโรจน์ชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายนวพล คิมทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กชายอุดม กิตติวัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงชลิดา สุวรรณฉิม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงไอศิกา คงเปนนิล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงณัฐชยา เรืองจินดา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ท้าวกัลยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงณัฐนรี เทียนสว่าง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายกษิเดช ทองดอนใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงสิริกร เมฆดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงศิริบังอร มาภิรมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงณิชาภัทร แช่มวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงรพีพร สมท่า
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงนงนภัส แซ่เล้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงทิพย์อาภา ใจกล้า
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงอาทิติยา นามภักดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงพรพิมล ตันเวก
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๖
เด็กหญิงกฤษติยารัตน์

รัตนาชาตรี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงภาสินี เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงศรัณย์ภรณ์ เกิดสมบูรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงรุจยาภา ประชุมพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงภาชินี แซ่จิว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ทองเอียง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงนภัสสร รักซ้อน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงภูษณิศา ธานีพูน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กชายนภัทร ศรีอินกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงธัญชนิต พินิจการ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงชาลิสา ตังฤทัยวานิชย์

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงพลอยชมภู สุขสุคนธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายสันติ ภูเหมือนบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา เห็นเจริญสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ผิวดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงกิตติยา ใจเอือย

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงวิชญาพร สุภาพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายพัชรพล ศรีรุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงจิราพร เกิดสมบูรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงนิศากร ภูพลผัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายสุริยา ถาวรเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีเทียมจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงวรรณภัทร์ ฉายพันธุ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงภัทราพร วิมูลชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายมนพัทธ์ แซ่เหลียว

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงชลิษา มาตรวัตร์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงนิชาภา วงษ์เพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ธนดิตถ์อาภา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงพลอยนภัส เทพทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงภูริชญา ศรีบุญเพ็ง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงวรนุช สุดรอด
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๗
เด็กหญิงณภัทรวิจิตรา

บุญขันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงณัฐกันย์ จันทร์หอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงปภัสสร คำเทียง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงวรรัตน์ บุญชู
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์ฉาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายชาติชาย ทองหอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงปุณยนุช ศรีเหรา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ คำมูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงนวภัทร ภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ มหาดไทย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายปญญา ชินอร่ามรุ่งเรือง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายไกรวิชญ์ มารศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายอนุชา ภิรมย์ชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ใจเอือย

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงกนกพร เกิดสมบูรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงชนิดา สุพรรณวณิช
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงนุชศรา สอนดอนไพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงญาณิศา ใจบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงกฤตพร คงธนเจริญกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงชลธิชา สุขกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายพีรพงษ์ สระทองโอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ใจตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงนันธิณี ทองอ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงปทิตตา เปยวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ คล้ายมงคล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงพชรา จิตรครบุรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงพรรณปพร ทองดอนพุ่ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา แจ้งดอนไพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กชายพิชาภพ ทองดอนใหม่
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงฐิดาพร สระทองเคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงชาริฏี คงหมวก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงภัณทิรา เก้าสด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงภิญญดา พัดสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงบุษย์ พิสุทธิสกุลรัตน์

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์คำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงพิชญาภา เพ็งวัฒนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นวลจันทร์เพ็ญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กชายรัฐวิทย์ ทาษิต
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงศศิธร แซ่เจียม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงสิรินดา ใจดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายณัฐชนนท์ ชลธี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงผกามาศ ใจมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายนัฐวุฒิ พิมลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงนิชานันท์ พันธ์ุรู้ดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายณฐกร ศรีสันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายกิตติพศ สมบัติวงศ์ขจร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายวสุพล สอนนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายธีธัช เสรีพิทยารัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายกฤษดา สระเพิมพูล

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กชายปุณณะพันธ์ พราทิตย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ ช่วยประคอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กชายโกศัลย์ สรงกระสินธุ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กชายพีรายุ ทองดอนเหมือน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กชายวัชพล พิมสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กชายวงศกร เจเถือน

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กชายภีรนนท์ สระทองจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงจารุกร จุ่นบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงสุพรทิพย์ แสนยุติธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงหริญโรจน์ จินดาวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงรุจิรา พันธ์มี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงเกณิกา อุ้ยฟก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงธนพร สีมาก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงนฤมล อุ่นเรือน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงเนตรอัปสร โต้งหนองกบ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงพิชญ์ธิดา สิงห์แก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงภัทราวรรณ อุดมวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงภัศรา จ้อยร่อย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงขวัญนภา พินิจการ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงภัทรพร แก้วกังวาล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กชายธีรภัทร เสรีวัฒนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กชายสินชัย ห้วยหงษ์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กชายวิชชากร วรเลข
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายธันวา มาตร์วัตร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายธนกร ภัทรานุกูลรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กชายวริศ ตังทวีมงคล

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายฐิติพันธ์ ทูลยอดพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายชูศักดิ

์

กุหลาบ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายวรพงศ์ สุขเสาธง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายพงศ์กร จันวิลัย

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายธนดล สง่าศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายเมทนี เกตุนุติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงจิดาภา ศรีปน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงญาณิกา นาคมี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงแพรวา สระเพิมพูล

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงปณฑิตา ขันทองดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงทยานันท์ สุภประดิษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงปาณิสรา ปูน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงดวงกมล พึงนุสนธิ

่ ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงสุมิตรา คล้ายแย้ม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงชลิดา ไทรสำลี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงณัฐพัชร์ อินทร์กองทรัพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงญาดาพัชร์ ถิรชุติเดช

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงสมใจ เต๊ะวงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงนิติพร อ่อนศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงอัฐมา ศิริจำปา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยเทศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุมนัส
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๖
เด็กหญิงภัทรพรพรรณ

ทรัพย์ทวีโสภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงรัตติกาล ลิมะตระกูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงธัญธร ทองคงหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฮวบเล็ก
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายณชพล สายเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายอานนท์ ยิมใหญ่หลวง

้

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายวีรพงศ์ เนียมหอม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายอิทธิพล ถมแจ่มสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กชายณัฏฐชัย สิบแอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กชายอัชฌา พึงนุสนธิ

่ ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กชายโกมล น่วมปฐม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงกานต์รวี สระทองคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงธนวัน ต่อมี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร สระทองพรม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงศรัณย์ญา พุ่มโพธิทอง

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงจันทิมา สมาวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงนรกมล ทองดอนพุ่ม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มีเนียม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงบงกชกร รุจิรงค์นางกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงวรกมล ตังเจริญ

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงอาภัสรา เรืองหิรัญวนิช
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงกรวรรณ์ กาวิโล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงกรรวี กาวิโล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงกชมน ศิริฤกษ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงวรัญตา คำกก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงธนวรรณ เมืองนก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองดีพันธุ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายประวีร์ ตรงมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กชายธาวิน สืบเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ตังอุดมภพ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายแทนคุณ พุทฏิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายเด่นดนัย นพรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนสด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายประธาน ปมณี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายอินถราทิตย์ บวรโชติปกรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายกฤษาณภัค บัวหลวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายศุภณัฐ สร้อยจอม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงภัทรวดี เมืองนก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ขำหา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายสัณหณัฐ ชืนประยูร

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กชายปฐวี วิราทวีภัสร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายชูศักดิ

์

สวนทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีปราบหล่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงปริยากร ทับทิมเทศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงศิริยา จ้อยร่อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงปลายข้าว บุษมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ชูสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กชายพงศธร เทพพิทักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายทองวิศรุต ฮ้อจงเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายบุลวัชร แสงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กชายภูริณัฐ เยสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงกรวรรณ โยว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงรัศมิมาน ปฐมบัวทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงภัทรธิดา นะวากาศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายเอกชัย ภู่กลีบ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายสุพัฒน์ สุขเอียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายไกรสิทธ์ วงษ์จ๊ดซี

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายภูริภัทร นักวิฬา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงพรนภา ช้างแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงจิณณพัต แซ่ลิม

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองบุญทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กชายวีรพัฒน์ รุผักชี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา พุทธา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มูลทองสงค์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยืนยงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ดีทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงปยะธิดา เนตรวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงชุติมา มูลทองฟก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงรัตนา สบายจิตร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงแพรวา -
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายจัสติน ดีลินโซ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงอรทัย ดวงสร้อยทอง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ ทองดอนหับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ถิรวัฒน์สกุล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กชายธรรมรัตน์ รามภาพ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยอดเพชร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงสุทธามาศ ยอดใหม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงสิริกาญจน์ โพธิทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายนฤสรณ์ ปรีชาคม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ปานรักษา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายกัมปนาท รุ่งแจ้ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายอัยยกรณ์ สินไพบูลย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ จิวหนองโพธิ

๋ ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงธนกร สวนแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงสุวพิชญ์ บัวตูม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายยูโซฟ คัมมารี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๓
เด็กหญิงอเล็กซ์แซนด้า

สวิฟท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงจินตนา เล็กผลิผล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงศิรประภา ศรีแดงบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายพงศกร ปสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายบัญชา ธูปเมืองปกษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายอธิป ดาวฤกษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงณัฐชา สิริปรีชาชาญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายณัทณพงศ์ คำฝน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงชลชวาลา นิยะมะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ศิริอาจ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงอัญชสา เลียงจำปา

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงพรนภัส สระทองคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงกนกอร อินทร์อ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายณัฏธพล ทองเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงพิยดา ทองดอนเหมือน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายธนบดี เครืออยู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายภูวนัย ทองดอนพุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายจีรวัฒน์ จ้อยร่อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กชายชยพล กลำทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กชายชานุ ทองบ่อมะกรูด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กชายดนุภัทร ถาวรนิติกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กชายธีรวัฒน์ สระเพิมพูล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กชายพัสกร สอนดอนไพร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กชายวิวัฒน์ สระทองพลอย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงกษมา แก้วกังวาล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงกชกร โอวาท

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๙ เด็กหญิงชนะญาธิกานันท์

ศรีสันต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงชนาภา โอวาทสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงชืนกมน

่

สุขีวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงณิชาภา รุ่งจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จุ้ยหมืนไว

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายฉัตรตะวัน อ่อนศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กชายชยพล ลิมศิริโชค

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีเพียงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ แซ่ตัน

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พันยุโดด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายพรชัย ตันฮง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายกิตติภพ ภมรพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย แร่มี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ จ้อยร่อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทุมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงทิวา สนธิจิตต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายวงศวัฒน์ ธนัตวรานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายณัฐนนท์ สามงามยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายกัมปนาท โนนโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายกิตติภพ ศรีเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายธนพล ธัญรัตนชานนท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายธนโชติ เซียงฉิน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายรพีภัทร สายบัวทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายวรพล ศรีวัฒนตระกูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายนพรุจ พันธ์แก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายมงคลชัย จุ้ยหมืนไว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายเจษฎา เพ็งสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ มีสุขดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงอโนชา อ่อนศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงสุพัชชา โพธิทอง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวนาฝาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงณัชชา อ่อนศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทรงประสิทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายณัฐพล สุภาพันธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กชายทรงชัย รุ่งสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายสิริวัฒน์ วงษ์จู
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สำเนียงสูง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายนิติพงษ์ วงษ์สุวรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายฐปกรณ์ ตระกูลนพกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายคณิศร คงอมรสังข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญโว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายธีรสิษฐ เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงรุจิรา ศรีแสงฉาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงณัฐฑริกา คุ้มบุตรดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงพีรดา เส็งดอนไพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ห้วยลำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายกตัญู เกณเกตุกรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายกฤตพัจน์ ทองดอนน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายณัฎฐชัย ทองดอนพุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ บัวเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กชายกิตติภูมิ สุขีวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กชายธนากร บุญชูอยู่คง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงกุณฑีรา ครองสิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๒
เด็กหญิงพิชญาวรรณ ปนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายชลวิทย์ เชียงกา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายชนัญู เจเถือน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชายกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กชายชยากร ยอดเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กชายไววิทย์ สุขเกษม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงสาริสา ชมสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงสุธาดา แหยมญาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๐
เด็กหญิงธนัชชานันท์ แซ่อึง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กชายยศธร หาญพุฒ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงภูษณิศา เจเถือน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กชายยศวริศ เจเถือน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กชายอภินันท์ โสโท
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา น่วมปฐม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สร้อยงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ อมรกิตติตระกูล

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ถาพิลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายจิรเมธ ผาณิตเศรษฐกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายพรรุ่ง สงกระสินธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงณภัทร รืนนุสาร

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงพิจิตรา สังอูบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยิมสุด

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงภานุมาศ ตรีมาลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงกฤติยา ปอนคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กชายวรเมธ ศรีอยู่นุ่ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงกุศลิน เครือสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ พิศวงปราการ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ตุยสระพระ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา คำหล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

วัดสว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายประชัย ชาวนาเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายศักรินทร์ แจ้งธรรมมา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายสุภชัย ราชชูแสน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายณภัทร ห้วยหงษ์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายประเสริฐชัย พิมพา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายพีระภัทร แจ้งธรรมมา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงปริยากร แสงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงสิริวิมล ห้วยหงษ์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงสุปรียา ศรีสันทราย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงสาวิณี ศรีสันทราย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงขนิษฐา ทูลยอดพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงแพรวมณี บัวทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่ลิม

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายประวิทย์ อ่อนเทศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายก้องภพ คงยิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายนครินทร์ สีละ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายพลากร กิตติวิริยะการ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายเอกชัย รุผักชี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ คงคาสี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงปรายฟา เพียโคดแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงอาริษา แย้มพวง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงสโรชา ผลกุศล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงวิสสุตา เจเถือน

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงเมธาพร วันเพ็ญ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใจสมบูรณ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงธนพร ศรีสำราญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงเบญญาภัสร์ ศรีคต
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงเบญญาพร ศรีคต
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงพรพิมล พันยุโดด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงกัลยกร รุผักชี
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา เล่ห์บุญ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายกิตติพงศ์ นิลยาน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายนักรบ รุผักชี
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงแปง -
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กชายธีรภัทร รุผักชี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กชายไชยภพ วงษ์จ๊ดซี

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กชายเอกรินทร์ บุญรอด
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กชายชนะ เชียงกา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายธีรพัฒน์ สระจันทร์เขียว
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กชายธนัท น้อยทา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กชายรัตนพล ทองโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กชายพรพิพัตร์ ทับทรวง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กชายพรรณษา ศิลปชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายศุภเดช สังทอง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กชายอรรถพล จำเริญดี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กชายอดิศร อ่วมทองดี
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แก้วรอด
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงอรชพร ยอดเพ็ชร
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กชายก้องภพ น้อยจีน
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงวริศรา พรมพิทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงกิตติมา อ้นเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงวรรณกร ขอนแก่น
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสนนนท์คำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงเกศรา พังซา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี กฤษเดช
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงปาลิวรรณ รุ่งเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงศิริวรรณ รุ่งเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายอนวัช หมืนสะท้าน

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายไข่นุ้ย 0
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงเหมย 0
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กชายเอาตุ -
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กชายพีรภัทร สังข์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงเอมมิกา คนใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงประภัสสร วันกุมภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงกัณฐิกา มุ่งงาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กชายวรัญู ส่งโสภา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายภากร จงสอน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงนภัสสร ไหลล้น
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๑

นางสาวณัฐธภา ชมสุข
๓๐/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กชายวีรากร เมืองนก
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ ปนเหน่งเพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กชายสิโรตม์ ยืนยงค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ มันคง

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงจิตติมา เดชปอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา แสงกระจ่าง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา แสวงนิล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงปยะวดี มุมธุรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงกมลนิตย์ พรจิรวิชญ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงนิษา พานิชยางค์กุล
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงพัชชราไร พุทฏิ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงอนุธิดา รอดคลองตัน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กชายกฤษดา จ้อยร่อย
๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กชายณัฐกรณ์ สุวรรณประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กชายธนกร ขำเขียด
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กชายชัชชนน สุวรรณดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายติณณภัทร หนูบ้านเกาะ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายเนติธร รอดเทศ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายกิตติกรณ์ เพ็ชรรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายสมศักดิ

์

คิญชกวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๒

นางสาวชนัญชิตา เสาวโร
๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายกิตติกร ก้องวิวัฒน์พงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายชนกันต์ เสนสี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายธนกร สว่างศิลป
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กชายบูรพา เปรมปรีดา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายสุธี อู๋สัมถะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กชายภัทรภรณ์ จันทร์มีทรัพย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กชายมานพ อินทร์คง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายอนิรุต จิตรเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์ดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงชาลิสา ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงธารดา น้อยจีน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ สุรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงวิภาดา ไวยธารี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงวราลี เจนคจบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงศิริประภา ทูลยอดพันธุ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ลีสีทวน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายชัชชาญ วราเอกศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย วัดปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงนีรชา ศรีศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงอรญา เปรียมกระโทก

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๓
เด็กชายฉัตรมงคลชัย คำกองแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงอุรวี จันทร์อ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กชายทินภัทร มุลิจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กชายพงษ์ฤทธิ

์

โรจน์หทัยกานต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงสุทัตตา ชูเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงวุฒิพร บุญฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายฐรากร ใจเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเมตร
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายเสถียรภูมิ ทองมูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงพัชราภา เซ็งเส็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนนนท์คำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

เภาจี

๋

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กชายประพจน์ ทรัพย์จรัสแสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กชายชัยฤทธิ

์

ถ่ายสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงเมษา -----
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงสุจิตา บุตรพา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายลิขิต ทองมูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายตนุภัทร อำไพจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กชายพีรภัทร สวัสดิชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กชายสิทธิโชค บุญยัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงสุนันทา แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายพิสิษฐ์ บุตดีโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายอนุวัตร จันทวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงหัสฐญา บุตดีโสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญลำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๙

นายสันติ แก้วธัญาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กชายภูวดล รุ่งเรือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กชายวิชัย วรเสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๒

นางสาวอรยา เซ็งเส็ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๓

นางสาวญาณินท์ แกรอด

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๔

นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
๒๒/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๕

นางสาวกรรณิการ์ กันโสม
๔/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงณัฐนรี จาตภักดี
๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายมีไซค์ -
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงธนวรรณ เชียงเงาะ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายณภัทร ส่งสุขชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายฐาปกรณ์ ทองดอนเกรือง

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผิวเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงปยมาศ ทองดอนแปน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงปธาพิน ทองดอนเถิง

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กชายศิวัฒน์ จันหา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กชายพงสธร วงษ์ขวัญเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กชายคุณภัทร มาลา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กชายธนวิชญ์ ทองยอดเกรือง

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทองยอดเกรือง

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กชายทวีชัย ทองดอนแปน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ นามเภา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ทองยอดเกรือง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงกรกช มันมา

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ทองดอนน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงสายธาร ทองดอนแปน
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงรวงข้าว ลิสอน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงเขมิกา ศรีลาคำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายศุภสิน บำรุงชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงนำเพชร บุญส่ง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายปยชาติ บุญส่ง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงพิชาภรณ์ ปรีเปรม
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ สาธุพันธ์
๑๔/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายก้องยศ โพธิชา

์

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงอุมาพร วงษ์โคคุ้ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายอาทิตย์ สุขเกษม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายศิวะ สิงห์กลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายสันติ หนูนันท์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กชายสิรภพ จันทร์ฉิม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายพูลทรัพย์ แก้วกลำ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายธนกร ทองยอด
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กชายสิรภัทร บัวงาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองดอนพุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กชายธีรพัฒน์ บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายพัทธวรรศ ท้าวสิมมา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงนฤมล อินทร์อ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์อำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงสิริมา ทองดอนเถิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงรมิตา กวางแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงอรัญชนก อรัญศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายรฐนนท์ เพชรรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๑

นายจันทรา เซียง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงเหมียว เพชรพูมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายธนาศักดิ

์

แสนหาญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กชายภาณุ โคดม
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายรุ่งทิวา โสภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กชายธีระเดช ทองดอนพวน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ หงีฮัว

่ ้

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ผ่อนผัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงกัลยกร ทองเทศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายธนกฤต อินเลียง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายวีรภัทร อินเลียง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายตะวัน เเสงเดชะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงนพาพร รุผักชี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงดุสิตา ขันสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กชายรัตนพล แซ่ลิม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วัลลีย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขลาภรุ่งเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กชายดำรงณ์ ทองดอนเหมือน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายธนกร ทองดอนพุ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงอรจิรา สระทองทา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงกุลนัดดา พรประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงณิชานาฏ มาขน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงณิชาภัทร สระทองเดช
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงกรรณิกา สระทองเดช
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายจิระภัทร สระทองคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายทีปกร เหรียญทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงณัฏฐรันดร์ เทพพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงรุจิรดา สระศรีสม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายรัตนเทพ บุตรพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายเจษฎา ธรรมลังกา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กชายอิทธิกร แย้มดอนไพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สระทองแปน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สอนเวียง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงวัญวิสา เอมอ้น
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๕
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

วงโคคุ้ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กชายธนสร กรีอินทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กชายอนพัทย์ ประสารสุข
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงกุลิสรา สระทองอ้อย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงมนรดา วรเดช
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กชายพีระยุทธ์ น้อยหาญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขพรหม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ สิงห์โต
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กชายณภัทร์ จันละมูล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีโยนา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงสุจิรา เหลืองวิไล
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงอรณิชชา เดชจิตต์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงนันทิชา ทองดอนเหมือน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระพัง วัดสระพัง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงอริสรา ทับทัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายธนสร สมมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายณัฐพล พึงนุสนธิ

่ ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สระทองด้วง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงพรอาภา แซ่ลิม

้

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงสุธิดา พรประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา แสงศรี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงปาณิสรา ชมเทศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงทิพนภา สุดละม่อม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทรงรถ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงกนิษฐา จิตรักมัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงธนัญญา สระหงษ์ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงอรจิรา คงเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา อ้นพรหม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงฐิติรัชต์ สระทองหน
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กชายนวพล สระทองห้อย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กชายณัฐธีร์ สระทองแฝง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงสุดใจ นามนิชม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงนันทิชา สระทองหน
๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กชายวัชรพล นะมูลมอง
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายโกวิทย์ แปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายอมรชัย ปนแจ้งอรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กชายธนภัทร พัฒนบุญทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ พะชะนะ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายธงชัย ทองคำเภา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงธัญรดา อินรัตนา
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กชายทรงพล นาควงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงศิริกาญจน์ โชติเย็น
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงธัญชนก คำกองแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายชิดชัย ทองดอนแปน
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หินทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงวาสนา นนทสี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายณัฐพนธ์ กำมณี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ สระทองหน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายชัยชนะ ทองเชือ

้

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงณหทัย ลิมกุลวราภิวัฒน์

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กชายพงศ์ภัค สาระนันท์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา อัตคงหาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กชายทัศพงษ์ ภาเฮง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุดี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ธาตุนรินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายภูมิภัทร คนบุญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กชายธวิวัตร วงศ์เสนา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงภัคจิรา ทองยากลัน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กชายปาวฤทธิ

์

จันทร์แก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กชายธาวิน สระทองคด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายอัศวินทร์ สระทองใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายคณิศร วรเดช
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กชายนพเก้า สุดละม่อม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงฟาใส สมปอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงอริศรา ศรีอินทร์งาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายวรพงศ์ มาลาวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กชายอนุวัตน์ วัฒนวงษ์ศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กชายกฤติน จรรยาวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กชายปกรณ์ สระทองกลัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กชายสิรภพ สระทองทา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กชายศุภศิลฎ์ สระทองทา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พรายงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงมณีนุชนาถ บริบูรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สระหงษ์ทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงศศิประภา หารสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงปาลิตา เกตุมณีรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงพิรดา เมฆกวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ เตียะตาช้าง

๊

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กชายศิริภัทร สระทองคด
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงกันตินันท์ สายรวมญาติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงปริณดา รุ่งนำพาเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายอนุชา เส็งดอนไพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กชายชุติพันธ์ พิมพ์เสน่ห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สระทองห้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายสิรภัทร สระทองแห่ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายพงศกร สระทองหยอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๑

นายภูรินทร์ ทองดอนจุย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี สระทองหน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ธนพรชัยสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงนฤทัย โนนรุ่งเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงวิภาดา ชาวลุ่มบัว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงชุติภา แสงศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายคุณากร เล้าอรุณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายเจตวัฒน์ ขาวบาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายวัศพล ดวงจำปา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงสุภามาศ หัสดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงภคณัฐ หัสดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สระทองซัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ตึกดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วัฒนวงษ์ศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

อินรัตนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายวิชญ์ภาส วรรณสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายปรมินทร์ แก้วกิติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กชายการ์ตูน เกตุกรรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กชายภูษิต แก้วกล้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กชายจิรายุ เทียนดอนไพร
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ชุ่มดอนไพร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ฮวดยิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงพนิดา พรมหาชัย
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา แดงชอบกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา เขียนสังข์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงกันต์ชนิศา จันทร์สุทนพจน์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยีสุ่นทอง

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงนิษา บุญทองเนียม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ชุ่มดอนไพร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงขวัญสิริ ไทรทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงปานระวี กันยะ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงพิรานันท์ เส็งดอนไพร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงวรัญญา สุขพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา เดชดอนไพร
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ พลสันติ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงขวัญสิริ พลายยงค์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายวันสว่าง ลีกิมฮุย

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายระติ โตสุภาพ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายสมโชค แซ่คู
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงสิริกร เรืองขจร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กชายณพัชชา บูชา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายธวัชชัย มีชำนาญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายพศวัต แจ้งดอนไพร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายพรลภัส แจ้งดอนไพร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายอาทิตย์ ปราบภัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายโสภณวชญ์ เส็งดอนไพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายบัณฑิต กลินนุ่มนวล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายกฤษฎา บูชา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงแพรวา สระแดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงสิริรัศมิ

์

พูนดอนไพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บูชา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงแพรวา โปร่งกลิน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงพิสชา วิมูลชาติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงวณิชชา ปานอำพันธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กชายกันยาธร บุตรวิเศษ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงอัญชลี จำเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงฐิติพร ใจโต
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กชายนิรันดร ขุนแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กชายณภัทร เกตุรังษี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทะเลบก วัดทะเลบก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กชายกิตติธัช ดอนไพรนุช
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายธนกร สระทองแพ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กชายคันธรักษ์ วงษ์นาค
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กชายสุนทร เส็งดอนไพร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ ฟกสุบรรณ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กชายพงศ์ธร สุวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กชายเดชสิทธิ

์

แก้วดอนไพร
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงวิไลพร ปนดา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงณฤดี สลักศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจตรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายวสุพล สิงเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายบัญชา จูสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงชมพู่ พม่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายณัฐภูมิ เขียวเพชรบุรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ยีภู่

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายอาทิตย์ ศรีศรัทธา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงกัลยา บุญโชค
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงกานดา บุญโชค
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงภาวิดา เวียนทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงวิภา ขุนราช
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กชายณัฐพล ดอนไพรที
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กชายเดชา ศรีหรังไพโรจน์

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงชนิตาภา แซ่โง้ว
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงกันต์นิษฐ์ สระศรีสม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายไอซ์ ฮัทเทอร์เร่
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายจิรภัทร ผ่องจินดา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กัญญวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ชิดประสงค์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โตปราง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงฟาใส กาฬภักดี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงสุกัลญา รัตยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงภัทรดา ยุทธเทพา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กชายพงศกร อัตคงหาร
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงณิชกานต์ ผาภุมมา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กชายสุภกิณห์ พาสู่บุญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กชายอธิวัฒน์ ลาดพุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายธีรชาติ ชิดประสงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงจิรัฐฐา สงคราม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงสิริกร เดชปอง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายมนตรี -
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กชายชานนท์ สิมะกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กชายชุมพล คีรีอุปริม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายธนดล เทียงทอง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายธนกฤต เทียงทอง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ ชลบรรดิฐษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายภัทรวุธ นิลเพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๗

นางสาวปนทอง คีรีอร่ามรัศมี
๑๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๘

นางสาวศศิกมล คำยอด
๑๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุยเกตุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายระพีภัทร ตรีอินทร์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ หงษ์ศาลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายธนิสร พนมเพิมสมบัติ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กชายสิทธิโชค ปอมลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายสรชัย เมฆปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงธัญชนก เนียมเจริญสุข
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงทัศนีย์ เจริญอินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงภาณุมาศ แซ่ตัง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงชลธิชา คนทัศน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไซสิงห์โต
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงกมลฉัตร สอดศรี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองดอนพุ่ม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงสิริกร สุกแตง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กชายจเด็จ เกดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายสุรสีห์ แซ่จิว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายจักรทิพย์ ชลศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กชายจักรเทพ แปนคุ้มญาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ฝดสามแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กชายพงษ์
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงพรเพ็ญ ภักดีเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงประภัสสร อ่อนสด
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงชลธิชา รัตนแดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงอารดา จรรยาศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงเขมนันท์ พ่วงโฉม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กชายศุภวุฒิ บานสูงเนิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงสนิศรา บุญลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กาละภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงอรจิรา สุกแตง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐริกา สามตรีกัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงชลธิชา สุริเย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงสิริกร เครือหอม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงนิสา บอล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายปกรณ์กริช คำกองแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงอรัญญา พันธ์ตัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงญาณภัทร แซ่ฉัว

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กชายพงฏกร สามศรศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุ้มโภคา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงณัชชา ฝดสามแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

มากเพ็ชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงพรกมล พรมวาส

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงดวงกมล จิรวัฒนาภรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กชายธนวันต์ เตียทอง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงจามรี คีรีอุปริม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายอัครพล เกตุแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เนืองนิภานนท์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายหน่อย บุษรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ เอกอรุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายพาโชค ชานนท์เมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายสุรพันธ์ ยอดทัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กชายพิพัฒน์ ตวิษรนานันท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กชายชนะชัย ภาชวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กชายภูพัฒน์ บุญเปรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงธํญลักษณ์ อิสระเสนีย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงกฤตาณัฐ เดชผดุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กชายเขมทัต ห้วยหงษ์ทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กชายกิตติพัศ นิลยา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายไชยเชษฏ สุสุข
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กชายศุภโชค สุขศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กชายชนะชัย เจริญพรพรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงสุรัตนาวี ยิมละมัย

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เลิศมีนัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงโยษิตา ยิมละมัย

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พัฒนต่อตระกูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนำส้ม วัดลาดหญ้าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๗ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงณัฐนรีย์ นิยะบุญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขวาง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายกรพจน์ โชคชัยมาดล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ เลียงอำนวย

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายชิชนก วรเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายนนทนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กชายภูริทัศน์ ภูกิงผา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แมลงทับ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ หิรัญรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วบุญเพิม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงณัชชา ห้วยหงษ์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่ลิม

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงสิริกร คำกองแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงอนัญญา แซ่ลิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ คงทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายกฤษฎา เพชรสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายจตุรวิชญ์ งามดิษฐ์ใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายชาญศักดิ

์

กิจเดช
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เหลืองเพิมสกุล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายณัฐดมัย เลียงอำนวย

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กชายเทวัญ เลียงอำนวย

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายธราดล เรืองสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายวัชระ ประสาทชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายอนุชา แก้วไทรหงวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงกานต์รพี ประสมทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงชลธิชา วัชระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงณัฐชวนันท์ งามดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาวสวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงบุษบา เซียงคิว

่ ้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงหยาดทิพย์ สระแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สาวแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงรภีพรรณ อินขำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงอัญชสา สิงห์อยู่
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายธงชัย ชืนชม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงณัฐชา แก้วสลุด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงปริยากร อาดปกษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ แสงสร้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงรัตนวดี ภูริพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายวงษกร วงษ์สมบูรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงพัชรี นำคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายสุรยุทธ อยู่นุช
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายพัสกร ช่างเรือนกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายจาณุวัฒน์ ภาคภูมิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายนิรันทร์ ยังอยู่
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กชายวิทวัส พุ่มพร้อมจิตร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายยศธร เกียรตินอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงสุฐิตา ขำดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายนิด นำคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายสรรศิลา สาบุตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ อินทรภิรมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๔

นางสาวบุญมี พรมนี
๐๙/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๕

นางมะณี ทวีถาวรวงศ์
๒๖/๐๗/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๖

นางสาวสวรส มหัทธนธานี
๒๑/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๗

นางสาวสุรภี บุตรดามา
๒๕/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงสมศรี ยอดศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายชาญโชติ สิงห์ตาก้อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงกำไรพร รุ่งเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายปรมัตถ์ สุขประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ วิมูลชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงวิภาพร แซ่แต้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงวิลัยพร แซ่แต้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นวลจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงธนพร ศรีอุชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงณิชา แต้ภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงนันจิรา ดวงมะไร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงเขมิกา ศรีวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายนันทภพ ทองคงหาญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กชายธเนศ รักอู่
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ พุฒเขียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายทุนวิน หงสาวดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงกาญจนภา พวงเครือ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงวิภาวี แร่เขียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงสุภาพร ทองประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ สระทองนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงปวีณา คล้ายมณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงอรอนงค์ แสงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงปลายฝน แสงสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขามพัฒนา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงชมพูนุท เปล่งคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายธนพล เลียงอำนวย

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ กฤษณา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองสุรีย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กชายญาธิป อินทร์ไทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงกัลยาณี นาชัยโชติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงสิริยากร เทพศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงโสภิตา สิงห์โตทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงสิปปกร ศรีนทีสถาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงปาริชาติ เดือนสว่างวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงนิตยา ผิวงาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

บุญประคอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงนิภาพร แก้ววิชิต

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กชายชนัต อ่อนศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายจิรภัทร คงใจมัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงรุ่งลัดดา ทองประสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงธัญยพร แก้วชะอุ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กชายปราณวัฒน์ สีสมุทร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายกิตติทัต ทองสน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงอธิชนันท์ เซียงไฮ้

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงลักษมี ทองดอนมัง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายคงศักดิ

์

สการะเศรณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงจิราภา พึงนุสนธิ

่ ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงเพ็ญรัตน์ เสาวรส
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอินทรศักดิศึกษาลัย(บ้านยาง)

์

วัดหนองปลาไหล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กชายอดิศร หมืนจร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ยะยง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ บุญพวง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายวัชริน อุ่มเอิบ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายรพีภัทร โม้มาลา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายทศพนธ์ หมืนจร

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายปณิธิ นันมา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุกคุ้ย
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายชัยมงคล จันทร์หา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงพิมรภัทร์ สีโชติ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงวรรณิษา เทพตาแสง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา ใจชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ บรรดาศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายเกรียงไกร เหมือนประสาท
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายณภัทร สืบยิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงพิมล พรายงาม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กชายชยุต แก้วสะอาด
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงนิภาธร คล้ายสุวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายชาญวิทย์ มีคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายธีรภัทร แดงบุตรดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายเจษฎา สายทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กชายพีรพล คิดรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กชายสุรดิษ นาคกร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กชายวรากร พิกุลทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กชายชัยชนะ ธรรมลังกา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายธีรเดช ทองดอนแอ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายพิษณุ ขุนหมืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายศุภกิจ ธรรมผจง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายอติเทพ สร้อยงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กชายภูเบศ สามสร้อยงาม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงกอบกุล หอมโปร่ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงจันทิมา กลีบเมฆ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงเนตรดาว วงษ์สุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงประภัสสร สวนศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงสุนันธิยา โพแค
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงเขมจิรา สีโชติ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงจิราพร วัดครุฑ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงมาติกา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายปรเมศ วันทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กชายธานินทร์ รีบัว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงจุไรรัตน์ บุญพวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงพิมพ์บุญญา จันทมูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายชยาพล ชัยเสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายสมชาย เต่งแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายอธิกรานต์ เมืองนก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงพนิดา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงสีราวรรณ โพธิศรี

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงอภิรฎา สกุลวงศ์ไพบูลย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงณัฐชา มีถาวร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงสุจิตรตรา ทองดอนเกรือง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงปญชิกา ไชยสุริยะศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงอชิรญา เล้าอรุณ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา วิชาสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงภัทรฐิภรณ์ ศรีสันต์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงญาณี บุญรอด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ แซ่ตัง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงวีรตา บุตรนำเพ็ชร
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงพิมพ์วิมล สุวรรณชีพ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงชนันชนก วารีน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กชายธนพงษ์ วงชารี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเขมร วัดหนองเจริญธรรม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายบริพัฒน์ ขุนสว่าง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายวิชัย กระแสโสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงไปรยา พรหมสละ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายอัศนัย พูลศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายปยะ ปรีเปรม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายธีรภัทร ทองเงิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายปยวัฒน์ แปนพยัคฆ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงอิงอร จันทร์ทองม่วง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายไชยวัฒน์ เทียนสมบูรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายศรัณย์ภัทร ยีชวน

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงชญาดา ลิมสมบูรณ์

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงจิดาภา มีล้อม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงอัญมณี หล่อเงิน
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงจุฑาพร เล้าอรุณ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายสมโชค ตาแสง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายกุหลาบ เงางาม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายสิรภพ เขตแวงควง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงนภัสสรา เส็งดอนไพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายพงศกร สังข์ทุ่งขวาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายอาศิระ ยมมระคา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บรรณทิพย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงวาลินี เย็นสิน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงสิริวิภา ทองดอนยอด
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงอรจิรา แสนละมะ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงอัญชิสา ไผ่สมบูรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงวิฌาดา จีนเพ็ง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายอัครพล เชียงกา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตรีโภค
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงวรภา เปรียนสมุทร์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงปารณีย์ จีนเพ็ง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วใสดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงกนิษฐา บุตรงาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงลลิตา เล่าทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ เปยมสมุท
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงเรืองลดา แก้วแดง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ สูนทอง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายนพวิทย์ นันทรุ่งเรืองศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายนาวิน คำภี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายบูรพา เซียงหลิว

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายพลวัต แถมสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายศิลา สีนวลสด
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กชายเศรษฐพัชร ตาคำปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายวุฒิภัทร เปยมอยู่
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงณัชชา อ่อนสมกิจ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงพรมหมพร เซียงหลิว

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงศิวนาถ ศรนุวัตร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงมิญาดา วงศ์สว้สดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพงนก

วัดเจริญราษฎร์บำรุง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายณัฐกานต์ สุขแสงศรี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อุตมะพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กชายพสิษฐ์ สินทวี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายภัทรพล ดวงเทียง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กชายฉันทพัฒน์ พัดทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายณัฐพล มาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายณัฐภูมิ นางวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายศิรวิทย์ สระทองเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายพงษ์ตะวัน สุดสนอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนสมกิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงวรินธร ถากง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายธนภัทร พรมมิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ชาววังเย็น
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายภูธเนศ แย้มอาษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายกิจจา อินแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายปู อยู่โถ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงปุย เฮียะ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายเพียบ เฮียะ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงวันเฉลิม ชัยขันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงนา เนือม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายแปะ ที
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายยอด แอ๊ด
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงอภิรมฤดี พรมพิทักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายพิลัยพร พรมพิทักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายสุรบดินทร์ สระหงษ์ทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายสุเนตร รอดจำปา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงศิริพร นิมสว่าง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงศดานันท์ แจ้งดอนไพร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงผไทมาศ เรืองอุไร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงกีมซิน เลือน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงธีมาพร วัดตรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงชยานันท์ อบเชย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายลินนา กาลีนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงวิภาดา สร้อยจอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงจำเนียร ดีเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงนัทธมน ลิมกุลวราภิวัฒน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กชายนัฐพงษ์ หนูทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กชายเยียน ยอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงกัลยกร สามสีทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายสุชาติ ม่วยซา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงจินต์สุฑา สุวรรณ์โรจน์รุ่ง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงภัทราพร ทองไพวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๗

นางสาววรีรัตน์ วงค์เกตุ
๐๘/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๘

นางอมร พันยุโดด
๒๒/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กชายอานนต์ เวียงชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายชัชชนน กระทุ่มนัด
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงณัฐจรีย์ มีล้อม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงพรนิชา พุทฏิ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงปญาณิศา สุมาลี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงทยิดา ออมสิน
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์

สีมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กชายธันวา ถังเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายอานันตชัย วงษ์จ๊ดซี

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงวารุณนิภา ช่างพาน
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พุตติ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงชยุตรา เทียนสว่าง
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงธัญวลัย ขำคง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงธัญชนก สว่างศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กชายเจษฎา วงค์จ๊กซี

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงศิลิษา ทรัพย์เย็น
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วนาค
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายนพดล พานิชเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายฉัตรชัย ตรุษสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงสวิตตา ศรีไพร
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงกฤษณี เจเถือน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายสรศักดิ

์

หนูดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงมนุชาธิป เถระพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ เมืองนก
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โพธิดี

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงณิชาพร เดชจิตต์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วิลัยสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงสุรัสวดี จันทา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กชายธิติ เก้าลิม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงพรชนก อินทชัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายธีรภัทร บุตรดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายศุภกฤต เลารุจิลาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กชายธีระเดช ประสานสิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กชายธีรพล ทองดอนเหมือน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงณัฐพร ฝาละสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายวิชัย ไม่มี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายอนุรักษ์ โพธิจินดา

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายธนพล ประชาธนานุกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กชายอดิศัย พุกยม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงเพ็ญใจ สระทองกู
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงชุติมา ทองดอนเหมือน
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กชายสุเทพ มูลทองคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายฉลุย จิตสัตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงวาสนา รุ่งเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายสิริชัย สิริพิทักษ์เดช
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายสุรชัย รักการดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายอุฬาร จันทร์ศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายชยุตพงศ์ ยิมเอียม

้ ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายวาณุ มูลทองคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงวลัยพร กำแพงสมบูรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงเอริยา ทองดอนเหมือน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงอารยา
เกศเกือวิริยะนนท์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายอนุกูล เกาะแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายจีรายุ คุณขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ มลภิรมย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายยสินทร เอกเผ่าพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายวันสว่าง ใจตรง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กชายรุจ จิตต์รัตนสุข
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ทัสสะ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กชายศรายุทธ บุญประคอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กชายสุทัศน์ เปโตร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงนันทัชพร สุขกากิจ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงวิภาวี มีคลองแบ่ง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงพริตากร สุขใส
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุขใส
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงกัลยา สายสี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายธนชิต พินิจการ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายธนภัทร ปนหยัด
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กชายคฤโฆษ ดีดก
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายฐิรพรรษ เก่าไทรเพ็ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายบุญยกร อยู่พันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กชายอัครวิทย์ เมียวนวม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายเพียรเลิศ ดอนแก้วภู่
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กชายธนกร สระทองแอ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายคมเดช พุดสี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงณัชชา แซ่อุน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงศุภากร กิมเพชร
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงพรนภัส สระทองอุ่น
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายยศพงศ์ ศักดิศรีกรม

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายวรัญู สระทองอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สระทองฮ่วม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายอดิศร สระทองหน
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงศุภิสรา โด่งดาวพารัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรีอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีชมภู
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายชินภัทร นาแข็ง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายธีรภัทร วงค์อุคะ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงสุธารักษ์ สุขจินดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายพงศธร สระกบแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ สอนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กชายหาญณรงค์ สระกบแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กชายวรทรรศน์ โฉมกระชวย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงษ์เนียม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายนพรัตน์ ยอดมณี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงฐิญาภร สระทองนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงกาญจนา ราศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายวงศกร ใจกล้า
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงอัญชลี บุญล้อม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคี วัดหนองหมู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายเกรียงไกร กิงทัพหลวง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายภัทรพล ยีชวน

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายวิชาญ สุพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายปวริศ นกแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายวิทวัส นิธากรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายสุระ นวลสงฆ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายศริตวรรธน์ นิธากรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุ่นเรือน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงชญาดา โสรัจจกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงวาสนา โปร่งตุ้ม
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์สิงห์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กชายณัฐดนัย ภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายอุดมทรัพย์ จิตต์นำใจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงปยธิดา ปฐมอมรเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงสุภาพร ธัญญะผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงพรธิตา อินทร์หัสร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายธนพัฒน์ ธรรมกิจ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายบารมี เทียมที
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงสุภัชชา อำหลิม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงกานดา ปนตา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กชายวัชระ อำคำ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงสุภาพร เหมือนละม้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงสวรส ห้วยหงษ์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงนัทธมน แพงปอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กชายอลงกรณ์ นะรุณรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กชายนพดล ขำยินดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา รุ่งมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายณวัฒน์ บุญทุบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายพรพิทยา ทองแพง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ฮวดหนองโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายธนรัตน์ กำมา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงกมลมาศ ศรีศักดา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แปนจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผิวสูง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงพลอย ปลาดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กชายธนภูมิ ภัคพงศ์วณิช
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ พานิชเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงพรพรรณ มะโลโพ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กชายกณวรรธน์ ชวนชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายจิตตภณ รุผักชี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายศุพกฤต รุ่งอรุณเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

รอดแตง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียงกา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงวรรณภา มุกธะวัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงฤาชุตา วรานุสรณ์วงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงพศิกา เซียงจุ้ง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พรมมาก
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายจิรภัทร เชียงกา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กชายกิตติวุฒิ ศรีแปน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กชายทศพร นิลตะโก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายพูนทรัพย์ -
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กชายวีรภาพ ยีชวน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงทอฝน เชียงกา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงสุทธิชา ไกรเวด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กชายอรรถพล วงษ์ปา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายกฤตพจน์ ฝายสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายอภิชาติ อ่อนละมูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แหวนอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงชุติมา ขันทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายสิทธินนท์ เกิดปลัง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายพลวัต อินทร์เผือก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ วัดดอนพุทรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายกบินทร์ แจ่มนิยม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายธีระพัฒน์ แซ่แต้
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กชายรพีภัทร ศรีทิพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงธารีรัชต์ รักษาทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงผัด บุญแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายธีรพงศ์ พันธ์ตัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายวรพรรณ จ่านำเทียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายอนวัช ผ่องแผ้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายแก้ว เกิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทับนาโคก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงจรรยพร เรืองบูชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงคำแก้ว อาติง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงพัสวีร์ เจริญคุณพานิช
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายกฤษณะ สีนวลขำ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายณัฐ คำจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายอาทิตย์ พึงบุญลือ

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงเนตรชนก นาคก้อน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงวิมลสิริ เรืองวิชา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงกชพรรณ ขวัญสุข
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงนภัสสร ศรีนวลขำ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงสริยา ถินวงษ์เกอ

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงศิริพร แสงเจริญ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงวรรณวิษา พลายนุกูล
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงอริศรา สิทธิมุณี
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ถินนาเมือง

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กชายณภัทร แสนคำ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงสุพิชชา ธรรมลึก
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงปณิตา เสมเสวก
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ มะลิทอง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงอัญชลี กันกุล
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงเสาวณีย์ ตาจิต
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงศรัญญา พันธุ์เอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงวรรณวิษา สุริจันทรา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงตรีเนตร สุวรรณ์ดี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงนันฐิกา จ่านำเทียง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กชายธนากร บรรเทาวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายภูมิภัทร์ สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กชายธนาวุฒิ ศรีเฟอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายทิวากร บุญสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายวีรพัฒน์ ม่วงแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายณัฐภัทร

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายภูมิพิสุทธิ

์

โพธิจักษ์

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๐ / ๒๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงศันศนีย์ สอนทุย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงสุชาดา โตพัฒน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงอริชา แก้วพึงทรัพย์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ มีรอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายศุภฤกษ์ เล็กโตเร็ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เรืองทะวิชา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายศักดา ล่าบ้านหลวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กชายภูวดล เอียมตระกูล

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงธนพร เปนใจช่วย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงแพรวา อิมเงิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงชลธิชา มันคง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงบุญลือ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงพิยะดา รักแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงอิกษณา เหมือนแย้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงกิตติวรา กองเข็ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายเจษฎา บุญสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายณัฐนนท์ สุขตะโก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงวิชุดา ตะวันชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กชายเวพัษฐ์ สังข์เสวก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงเบญจพร ทับทิมทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงนัฐธิดา ใชยะนาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายธนธิป ไทรแช่มจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายทวีสิน ทับแฟง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงนิชานาถ ต่วนกลินคง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงอู ลุงปาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายชัชพงศ์ สุวรรณวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิสุทธอานนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายนวพล แซ่ตัน

๋

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายกฤษณะ ศรีสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายธนภัทร ศรีปนเปา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงสุธิสา พันธ์สุรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายชลธาร เสียงเพราะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายอนุเดช พูมมาประเสริฐ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายอนุพัฒน์ อัครเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหลวง วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ม่อมทับคาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กชายเทวัญ สุขสี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงจิตสัมพันธ์ แก้วล้วน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายวีรภัทร ศรีคงคา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายสายชล บัวงาม
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงธัญวลัย อินทนา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ แปนพิบูลลาภ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายรชานนท์ เพ็ชรชุมพล
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายณภัทร กันติยะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายทวีทรัพย์ ตรีรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงเติม ไม่มี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายชัยพร เข็มเอียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายธีรโชติ สงพรมทิพย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงดวงรักษา แก้วแหวน
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายเทอร์ดาม ไม่มี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงณัฐธิตา นิลยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงจันทกานต์ พระสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายชานนท์ ศรีคงคา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงทราย ไม่มี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงวีรดา สำราญใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงริษา สำราญใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแจงงาม วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายศรชัย อินทร์ปาน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายธนภัทร พุกบ้านยาง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กชายวาสนา เปลียวกระโทก

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงวิภาพร ทองคงอ่วม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงภันทิลา แซ่อุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กชายพงศกร บุญลือ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ขำหินลาด
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กชายธารินทร์ แย้มสำรวล
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงอรอนงค์ อนุสงค์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายสุภาพ คลาดสนิท
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายอัครนิจ อนุสงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง วัดทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายภขวัฒน์ เชียงวรรณา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมูก วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงโสภิดา บุญพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมูก วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมูก วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายณัฐวัตร พุ่มพวง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมูก วัดลำเหย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๒ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงภณิดา เอือเฟอ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงจันทร์นิภา นาคมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงปยาพัชร พิริยลักษณ์กุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำกองแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงวรยา เซียงฉิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงกันตยา อำไพจิตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองธรรมชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงชยิสรา ทาแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กชายณัฐพร เรืองวร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงภาวิณี วันเทศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงอรัญญา สุขเอียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงนำหวาน พุทธผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กชายฉัตรชัย แซ่ลี

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายสมศีล แสนหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ งามดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กชายนนท์ธนันท์ แสนคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายสิทธิพล อิมเพชร

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายกิติภณ ม่วยชา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายศุภณัฐ โสนาค
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายสุรเดช ทรัพย์สายทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงวรีพร ทองสุทธิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงรจนา คำปก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงอัจฉราวดี หนูบ้านเกาะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงบุณยานุช แสนหาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงนภาพร คำกรฤาชา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองบุณโฑ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงศิริพร ขันทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายวิทูร จอมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงเกศศิรี โกลากุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงอรภกา ใจทัศน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ลาคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สามวัดสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สอนกิม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กชายอานนท์ สระขุมทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงอรัญญา นามแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายกิตติพันท์ คำดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย ชัยโย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงจุตฑามาส ไทรแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงฐาปนิตตา มากงลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายธนกฤต กัวะห้วยขวาง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายนรเศรษฐ์ บุญเรืองยศศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงปนประภา จันทร์ลัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงพรพรรณ แซ่ลิม

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงยุพาพรรณ จันทร์อำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงรุจรดา มีใจดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงศิริโสภา วัฒนวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงสาริศา ยางเดิม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา สามสาหร่าย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายอัตถกร เก็กง้วน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงอาณัญชา วงศ์สุรินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กชายเขมทัศ อินทร์คล้าย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายบุญษธรณ์ พวงเงินสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายปวริศร เพชรต่อม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ประทุมแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงภุมวารี ศิละมัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา กิงแก้ว

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายปรมี ไทรมาลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ โตอาจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๘
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ ศุขบุญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงจันทรวิมล เพชรคุ้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงชวัลนุช ปอมสุวรรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มพูล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เชียงหว๊อง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงอรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ พรมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงณัฐนรี สามชืนฉำ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงนฤภร บัวงาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงปยวรรณ คำตุ้ย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงอริสา ศรีสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงอุทัยวรรณ์ ไชยสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงสุกันยา เจริญศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ทองดอนน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

เกรียงบูรณนันท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงพัชรภา พลายนุกูล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงมาริษา แสงจรัส

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายพัชรพล พัฒนกุลอนันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงลักษิกา กิจเดช
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กชายธนกฤต วงษ์ยาปาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงอรยา เมฆสง่า
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กชายรฏิพจน์ ลืนอ้น

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กชายกฤษฎา นอบน้อม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กชายชนกนันท์ จุ่นบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงพรชนก เพชรศาสตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงภัทรดา ทังนาค

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงศศิประภา กรประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงอรณิชา เทนคำเนาว์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงส้ม ดวงใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กชายเดชธรรม อินคล้าย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายอชิตะ พุ่มเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงอาภัสรา หมุดสีด้วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายกฤตกนก เณรบางแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายศิวกร แก้วพิกุลชัยรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงณิชาบูล จันทร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๓

นางสาวณัชชา คงเม่น
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๔

นายธณภัทร เพชรคอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๕

นางสาวทิพากร เมฆปน
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๖

นางสาวม่านตะวัน งามดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๗

นางสาวสุธาสินี ภูศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๘

นางสาวอัญชิษฐา พราหมมินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๙

นายจิรวัฒน์ เชือจ๋าย

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๐

นางสาวปฏิมากร มังชูพันธ์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๑

นายจิณณวัตร สามบุญเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงจิรนันท์ อ้นสิริ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๓

นางสาวณัฐวรรณ ใจเอือย

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๔

นางสาวปรียา บัวสี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๕

นางสาวภาวิณี ยิมใจดี

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๖

นางสาวสุภาพร สำเนานวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา มากทองดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๘

นางสาวอารดา ชาญประไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๙

นางสาวสุนิสา เจียมเริง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๐
นางสาวกมลพรนภัส ทรัพย์ปุณยาพร

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๑

นายวันชัย เวนไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๒

นางสาวพิชชานันท์ ธีรพรวรพัทธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๓

นางสาวพรนภา จ้อยร่อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กชายชีวานนท์ นุ่มเอือม
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงตรีชฎา ศาลางาม
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กชายประไณย พันธ์ตาวงศ์
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายปญญากร แย้มยินดี
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงชนิสรา พิชิ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา เหลาคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงฐิตาภา สอาดศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงพลอยชมพู ทองชมภู
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงอริสา อาราเม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ทองมูลเนือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กวดนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงสิริวิมล อนนตรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เพ็งภิญโญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ซองรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงเปมิกา ทองคงอ่วม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงศุภกานต์ เพียโย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เนืองนิภานนท์

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงชิตาภา ม่วงคำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงพรกนก บุญประสพ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงวณิดา อ่วมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กชายวรกิตติ

์

โชคบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา สามงามยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงปวีรา ตรีสุวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงลักษิกา ทองดอนจุย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กชายวิศรุต สามงามยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กชายมานะ แสงแพง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กชายฐาปกรณ์ แซ่ลี

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กชายธาดา หอยสังข์ทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงวรัญญา อ่วมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

นาคจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขุนบ้านฆ้อง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงอธิตยา พลายงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงพิมนภัส ไชยหมืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายธนดล ปูเปยมญาติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงธิติพร คงมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายไกรศร อุดร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำลูกบัว วัดลำลูกบัว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายชาญชัย ตรีเดชา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ เทพปรีชา
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายคงกระพัน อุดมพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายเผ่าพงษ์ อุดมพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายวราวุฒิ สามงามวี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงธัญทิพย์ เจือจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กชายจิระพงศ์ รอดคำทุุย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ เลิศกสิกิจ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ สามพ่วงบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กชายพัชรพล จิตรถนอม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงรสกร กลมเกลียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายอานนท์ ดวงทิพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายดำรง รอดคำทุย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สิทธิวราภรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กชายจีรพันธ์ สามพ่วงบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงเพ็ญชิสา กำพล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ วัดแหลมมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กชายก้องภพ สีอุ่นดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กชายชิษณุภัสร์ พวงวัดโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กชายนัฏพน เอียมเพ็ง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กชายราชัน ชิวปรีชา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายวงศธร เหล่ากัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายวิโรจน์ จวงสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายศุภชีพ ปลูกฝง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงกชกร สันตะเลขะวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงกมลชนก ลิมสกุล

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงกวินธิดา สิงห์กลิน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงเกศิณี พิมพา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงนวิยา บุมี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงปภาวดี โพธิเรืองรอง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงปริมรักษ์ จันทร์ชุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงศศินี ปนทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงศศิพร ปมณี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายสีหราช ฮัวบางยาง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายศิรชัย สดสะอาด
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงฉัตรี ไม่ทราบ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงปนมุก เจริญสุข
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายญาณภัทร มากงลาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กชายธีระพงศ์ ทรวงดอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กชายเมฆา รุ่งรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงชญาดา ยังยืน

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงอนิศรา รสชา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายพีรัชชัย สงวนพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กชายพีรวิชญ์ มากลัด
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงวรนิดา โต๊ะทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงกัญนิกา สำเนียงสูง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ช่อเกตุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายเฉลิมชัย เขียวดอน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงปริศนา มหายศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงสุภัสสรา อัคววิไล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงพิมพร พลายนุกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กชายณัฐธี ขำเนตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายธิติวุฒ เกิดห้วยชัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายธนโชติ ภู่โพธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กชายแสงสุรีย์ ลอยลม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กชายกันตภณ บุญประสพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงธมนวรรณ ชาวสวน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กชายประกาสิทธิ

์

เรือนเพ็ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ นิลสระคู
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด วัดทุ่งผักกูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายสรรพวิชญ์ เพ็งกลัด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายธนพนธ์ หาดจำป
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กชายเจษฎา ฉิงทองคำ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายวัชรากร ศรีวิบูลย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายอดิศร เพ็ญแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายธัชพงศ์ ไข่แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กชายสุพรเทพ มีครองแบ่ง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายพํฒนพงษ์ สร้อยสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงบุญญภัสร์ คงดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงปนัดดา พรมธิดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ สุวรรณทำมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงสร้อยทอง กุลพานิช
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายณํฐพล

ั

สิริวิลัยกุล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงปุณยาพร พันธ์โชติ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายสมลักษณ์
ไม่ทราบนามสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงสิริยากร ชัยแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายธนพล โยอินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงนภาพร วงษ์น้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย วัดทุ่งพิชัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กชายไกรศร ทองจำรูญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ ทรัพย์พลับ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายสุริยะ ผิวแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กชายอัมรินทร์ มาเยอะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงกุลธิดา เอกธรรมเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายอานันต์ อยู่เต็มสุข
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา เดชคล้าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแก้ว วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์หนองแห้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กชายธีรเจต ปาเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายกิตติภณ ทองสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงอารีญา พันธ์โชติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงกฤติยา เกตุวิสุทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงชยานันท์ สีรอดบาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงโสธิดา กำมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงข้าวปลาย อิสสระกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงปรียาภัทร ชุมพล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงอภัทธริดา ข่วงทิพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระ วัดห้วยพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายรพีภัทร์ พันธุ์อร่าม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงพรศิริ พันธ์ผา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงสิริยุภา เปลียนปฐม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงจันทราภา ถินวงษ์ม่อม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงมัณฑนา ขานโคกกรวด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงพีรยา อินทะแสง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายสิรภัทร ปนท้วม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายเมธา ชืนชมภู

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กชายดวงทวี วงษ์สกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายธีรพัฒ เนตรสกุลณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายอนุสรณ์ รอดหลักดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายสมชาย อิมลิมทาน

่ ้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายนิติธร คำกองแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายธีรวุฒิ วิริยะอารี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายขวัญชัย สามนวล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงอรัญญา ม่วงรุ่ง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงภูริดา

วัฒนาประชาตระกูล ๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงฐิตาพร แซ่ลิม

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงนพจิรา สีหนู
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจดี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงรักษิณา สงวนพันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงณัฐกฤตรา โชควาณิชย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายอนิรุธ ศรีอินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายนที คำกองแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา สิมมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงณริชฌา บุตรทองดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลาเต่า วัดเลาเต่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายไชยรักษ์ แข็งฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายเพชรรุ่ง เพ็งพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงโชติกาล เลียงรักษา

้

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงธนัญธร เกตุแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงปารนิชา ใจงาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงสุพพัตรา พิมน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงวิชัญญา ดอกไม้ศรีจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา หมีเพ็ชร์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงศุภักษร แก้วขาว
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายธันวา วังบัวนำเย็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงนันทิพร เพ็งพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงรัติกานต์ เหล่าสิม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายชาญชัย หาญกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงอนัญพร สุริยาวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายวรุณ โสภา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญศรีทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงกมลษัณท์ สวัสดิรักษา

์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงขวัญชนก ใจเยือกเย็น
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงสุพรรณสา คำจ่า
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงจุฑามณี ท้าวกัลยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปล่งขำ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงวรรณธิดา อุยมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงพวงชมพู เพชรมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงสุนีย์ เพชรมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ยอดแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สามงามอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายธีระพงษ์ มีรอด
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงจุฑาทัตต์ สามงามอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงสิริธร ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงวิมนพร พรเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงสรัญญา คำพึงพร

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ เขียวคูหา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายวิชิตชัย คชอ่วม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงภูริตา จันทรบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงศิริวรรณ พุธหมวก
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๕
เด็กหญิงพิชญสุกานต์ พุ่มมาลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ สังข์ทิพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงธนรินทร์ ฐิติมิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงสุทิสา แก้วประไพ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงไอรดา เกิดประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สังข์ขาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงยศวดี สมศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงมนฤดี พ่อศรีชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายเนติธร กองอินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงฐิตาภา สวนมาลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ คงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ รอดคลำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร พวนขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาะพิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงทิตฐิตา ประทุมเมศร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายชนนันท์ หาญโยธา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายชัยซมร ลมเมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงพิมนภา แดงสีดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยาวาส วัดไทยาวาส  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายนิพนธ์ ปานมีทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายศักดินันท์

์

กลมวงษ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงธนัทชา กวนคำอุ้ย
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงบุญยานุช ไพรยการ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงภิญญดา แก้วใส่คู
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงวริศรา สงแจ้งใหญ่
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงสุนิตา เข็มปญญา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงสุพัตรา ปนเกล้า
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงอรวรรณ พรมนิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงวนิดา กูบกระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงทิพย์มลธา สุดใจ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงกิตติมา แตงอุไร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก คำกล้า
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงชลธิชา สมภักดี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงรัตนากรณ์ กล้าอาษา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายทิวากร ทีดินดำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายวิศนุ พูนสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ขันธุรักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายสุเมธี ไกรจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงจิดาภา แสงเลิศลำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงสรัญญา ขุนทิพย์กรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กชายธีรภัทร เสาวภายนต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กชายนรบดี เคนสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายเตชัส วันชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงสุจรรย์จิรา เรือนเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงกชกร ทองโกย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ บุตรคง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงอรทัย ก๋งเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายสิทธิโชค วรพาณิชการ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ซือขิง

่ ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงธนากร อุทามนตรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กชายอานันท์ น้อยต้นวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงพิชญาวี คำสุริยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ ชมเชยรัก
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ทวีคูณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงชนากานต์ แสงพลอย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงณัฐณีย์ จุ้ยประชา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ จุ่นมีวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กชายวุฒินันท์ ทิมพระทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงนภพร เล็งไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายอภินันท์ พลายคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กชายธนพงษ์พันธ์ จันทราภาส
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อมิตรพ่าย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายกิตตินันท์ จำปาทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายชัยภัค เฮงไทร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ อันมันคง

๋ ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงอภิสรา แก้วพารา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใจฟู
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงอรวรา อินต๊ะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายธนทัต สวัสดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงวริยา อานไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กชายณัฐพล กาบแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงระพีพร พุทธรัตนา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงอริสา แสนทวีสุข
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา ประสงค์ดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงสุภัชชา แก้วดี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายปยพนธ์ บุญตา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายวิทยา จ้อยนพรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กชายธนภัทร ทาเวียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายกวิน จิวสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายสรวิศ ศรีจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายอัมรินทร์ สถานสถิตย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงเขมิกา เรืองสีเหมือน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงรินรดา แสงอรุณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงสิริกร แซ่แต้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงสุธานันท์ ทบเทียน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงพิยดา ทรงประดิษฐ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายสุธีพงษ์ ครุฑธรรมรพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภัยอย่ามี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายณัฐดนัย พูลเพิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงพรนภัส วรพิมรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายชาญนริศ นาคสู่สุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กชายยุทธนา บุตรช่วง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กชายสันทัด สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สำราญทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงมุธิตา จิบจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงออนวิพา แสงสาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กชายต้นออม ศรีพลลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง วัดกลางคูเวียง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงสุภาวินี จันใด
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงอรรถยา แซ่เตียว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายวรพงษ์ จันทร์หอม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงชนัญชิตา แสวงคุณ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงวรัมพร จันทร์รัตนวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงปุณยนุช วรรณฤมล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายรณกฤต ศรีกุลพล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงอิสราพัส บุญปลูก
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงบุญญาพร รุ่งศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายคณาธิป แก้วบุญชู
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กชายแทนคุณ จายะพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชมภูนิช
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กชายฐิติวัลค์ สิลาโส
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เงกสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงศิริลัดดา คนยงค์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงชลธิชา สมปญญา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายกรวุฒิ ลินเสมา

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กชายชานนท์ มีสาวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ อยู่ในวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๔ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงอรจิรา เอียมสอาด

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงฐานิดา สารวิทยกุลชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงพรศิริ กาวี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ชากำนัน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงชนม์นิภา นิติพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายเจษฎา อินขุน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงชนวรรณ เดชเดชากร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ปญญาวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๘
เด็กหญิงณิชชาวรรณ ชิงดวง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงอักษราภัค แคกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายพัสกร เชียงทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงณัฐติญา หาญอยู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กชายสหภูมิ เก้าแสนสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายทิวากร ภพสูงเนิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กชายคุณากร ทองประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงศตพร สุนทรสารทูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา กลินถือสิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงกนกพร เผือนประไพ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กชายวรากร สะใบบาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงพรจิรา นาคสู่สุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายบัณฑิต ขันตี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงจรรยพร ลายทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงสุจิราพร ขจรกลำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี รอดดียิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงอริศรา สุทธิประภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงธยานี รัตนศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงณัฐา ศรีเวียง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงกุลนันทน์ พลายงาม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงณิชกานต์ เทพศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

พวงสุดรัก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงสุจิรา อยู่ญาติมาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงเปมิกา ทองขาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายนคร อุทร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงณิชกานต์ ศิริเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายตฤณเมศร์ หมอยาดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายศรัณย์ภัทร เหรียญเครือ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงรวิวรรณ คงชืนสวัสดิ

่ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กชายสิริภัทร มีแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงเบญจรงค์ ปอมเกิด
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา สงวนพานิช
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงพรพรหม มูลชืนพันธ์

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไกรสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กชายศุภาวิชญ์ ขุนบุญช่วย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายอชิระ ดิษดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงธีรนาฏ ศรัทธาธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงพัชริดา แตงสาขา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงปาณิสรา บัวศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฮุดพานิช
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กชายปองภพ มุกดาสนิท
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงรัชนีพร เรืองรังษี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงมนัสวี แสนคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายต้นกล้า ทองประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายอรรถพร บุญมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารุวรรณวิทยา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายสุรศิษฏ์ ศรีอำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กชายสิวะพล จีรังโคกกรวด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุบล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ศรีอำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงณิชชารีย์ เล็กเลอสรรค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงรังสิยา สร้อยเซียน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงเกวลิน เขียวคำปน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายจักรกฤษ ฮวดปากนำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายอรรถพร นิลตะโก
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงณัชฎา กองเกิด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตุ๊กตา วัดตุ๊กตา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงนฤภร สวนสนาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงลลิตภัทร เวศสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายธนกฤต เลขะวณิช
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงศศิธร เปล่งศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชานาถ วัดประชานาถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กชายสราวุฒิ ศรีสังข์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กชายจักรพล สอนสิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายณฐวัฒน์ อารีเอือ

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๖ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายกาญจนรัตน์ รัตนสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงนวพร ไปล่นรินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงชลดา แย้มเกษร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงพัชนิดา พุ่มเทียง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงปนัดดา พูนดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ จะกู้
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา เซ็งประเสริฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงนพมาศ ศิริสุข
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงวริสรา เพ็ชรส่ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายดำรงค์ชัย มาเชือ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงกชกร รุ่งเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงอรกัญญา สุวรรณเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงลภัสรดา เอียมตะโก

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กชายวีระเทพ นัทธีศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายสรณวร รุ่งเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงสรวงสุดา หนูขำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวิทยา
วัดใหม่สุปดิษฐาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กชายวีรภัทร อินณชิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กชายมงคล ภาคพูลไพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายธนาคร กลินพยอม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายภูมิ จาตุรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายธวัชชัย ชาญปรีชา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขสอาด
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายสุรบดินทร์ งามบาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงวราพร สินสุดสวาท
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงชลลดา แพทย์ไชโย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงฤดีรัตน์ ศรีเครือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ สายคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญยิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงธนพร ฉำปรีชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงบงกชกร พุทธิระพิพรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงทิพานันท์ อุ่นผ่อง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงยลดา วงษ์วิสิฏฐ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงกัลยกร เสาสุรินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงวาสนา เอียมยังยืน

่ ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายอนัลโชค ศรีคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายนรพนธ์ เฮ็งนิรันดร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กชายวรเวทย์ หนุนภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงจิณณพัต เปงไชยโม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ชูวงศ์วาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงเปมิกา ปนวิเศษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงศศิมา โพธิจักร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงวรปรีย์ ไทยปรีชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงฐิติกุล จิตรนามกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงปลายฟา คงวงศ์วาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงทิพธัญญา นาคประพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงวณิชยา ปนทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงสุธิมา ลีเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงเกวลิน เกิดสุข
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงอริสา พลับเจ็ดริว

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงปวริศา หนองกาวี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงสุพรรษา ทองวงศ์ญาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูวงศ์วาลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กชายสุพัฒน์พร กองจินดา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กชายธนา ตะเพียนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงศศิวิมล เกิดแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสนาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กชายสุริยา ลดขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงเกษศิรินทร์ แซ่ลิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงพรรณษา รุขะจี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๙
เด็กหญิงประภาภรณ์ ถุงเงิน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายสุธีระ ยิมลมัย

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ สุขเสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายปฐพี ทองเสาร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายตติยะ ชุ้นสมบูรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายวงศกร อินทร์น้อย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงจริยา รุ่งมา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงอัมภา รัตนสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรละออ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงอุษณา มะยมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายสุทธิภัทร หอยสังข์ทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายศตายุ อินทร์ดวง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา จรารัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงสุรัสดา ทองหล่อ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงรินทร์รดา นุ่มนวล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายจิรพงค์ อัศวเนติยานนท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายบุรธัช ลินสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กชายยอดชาย หมวดหงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เณรบางแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายวิศิษฎ์ นาคหล่อ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายสหพล สืบยิม

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ ทองบ้านกวย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงณัฏธิดา จุ้ยมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงวรรณดี ทับสร้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายกิตติ ผลาผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายณัฐพล เหนียวแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปกษาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายศรุต ทรัพย์ยอดแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงอรัญญา แสนพันนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงญาดา ทองบุญทรง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงกุลธิดา ตาระบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายขันติธร นิลโสภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายถิรวัฒน์ โพธิแดง

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายพัชรศักดิ

์

สมประสงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๔

นายธนาวัฒน์ สีส้ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๕

นางสาวธนัสพร แก้วคงเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๖

นางสาวนพรัตน์ คุ้มสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๗

นายนพรัตน์ ทรัพย์พงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๘

นายนิรุจน์ โฉมวัฒนา
๐๗/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๙

นายสิริวุฒิ งามสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๐

นางสุมาลี ตุกพริก
๐๙/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๑

นายธิมากรณ์ ไกรรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี ทองแปน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เจ้าสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายนวพล แย้มสำรวล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กชายวิวัฒน์ พวงทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายดิษพงษ์ ทรงวินัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายธนพงษ์ ตรีพืช
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กชายปฐมวัฒน์ จันทร์คงวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กชายอรงกรณ์ สำเริง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กชายวรัญญ์ วงษ์วัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายกรรชัย ฐานิสสรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายทัศกร บุพศิริ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กชายภัทรพล พวงทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กชายอภิชัย สายวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กชายอาทิตย์ จิวชูเวิยง

๋

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงนฤมล พยุง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา สุขสำราญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พวงทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คล้ายเดช

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กชายอนุชา คชทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงทิพปภา มวลผล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กชายศิริโชค รัตนวิจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๕

นายธัญขนก ศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กชายฉัตรดนัย นามพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๗

นายภควัต เทพมะที
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๘

นายปยะ ดงอามาตย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๙

นายบรูพา แซ่ปง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กชายกณวรรชน์ รัตนผล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กชายนรภัทร บุญเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กชายปฐมราช คำนวณศิลป
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายพงษธร เจริญศิลป
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายสุประวีร์ ตาฟอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงรัชนก พบสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายนเรศ มีชำนาญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายปญญา บัวเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์ใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายธรรณธรณ์ เหล่าเผ่าพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงนฤมล ครุฑธรรมรพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงภาลินี แสงพลอย
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายอภิชา ชาดาศักดิสมบัติ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงชัญญา คำมัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงสิรินดา เกตุวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วัดเสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงวรรณศิริ เจริญทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วัดเสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงอรุณรัศมี ศรีหิรัญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วัดเสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายพงศทร เย็นเยือก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วัดเสถียรรัตนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุชาดา ขำสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงปุณณวิช จันเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกษมสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงลลิตา ธานีประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายศิลา สุจจิตร์จูล
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กชายภูมิภัทร โรจนธรรมเมธี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายอโนชา จันทนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายศรรักษ์ ไทยปรีชา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายวโรตม์ พ่วงเพ็ง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายวุฒิชัย ชืนวารี

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงกฤษณา แจ่มสุข
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงจิดาภา วรรณยะลา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงจิรภา นุ่มทิณวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงณัฏฐพร แจ่มจำรัส
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงดาภารัตน์ หารวิชา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กชายพุฒินันท์ ด้วงเหว่า
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๕

นายจิรศักดิ

์

สามเพชรเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายศุภกร บุญส่งธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายจักริน แสงสร้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายสุเมธะ คงจุ้ย
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายเมฆพัด คงจุ้ย
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายภูริภัทร์ กีคงเดิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กชายวรพล สุนสาย
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงแพรวา จันทรังศรี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา อุ่นศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงพรนภา โพธิรัตน์

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ศิริสมบัติ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ฉัตรแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คลืนกลาง

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงบุญญภรณ์ บุญญสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายโยธิน สว่างศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กชายพงศ์พันธุ์ อิมใจ

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงพลอยชนก สิงห์มล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงศิรดา ปนทอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ถนอมนำใจ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กชายยศพร อินทศร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สมกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กชายภูภิภัทร พุทธรักษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กชายธนกฤษ คุ้มบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายภูรินท์ เรืองรวมวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายปฐมชัย ปนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บังเกิด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายธนากร เปงโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงเมทินี แซ่เอียว

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กชายธีระวุฒิ ประกอบทรัพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา บัวอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายอัษฎาวัฒิ เกิดเรียน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ สาระภาพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงเมษารัตน์ เสาะสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายฐากูร หลิมย่านกวย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายธนกร วงษ์มาดิษฐ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายบรรพต สงวนทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงฟาอมร แช่มชูกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายพงศกร ทองวงศ์ญาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายเมธาสิทธ์ โชติเสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายฐนิศร์ คำหอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงภาวดี คงนิมนวล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายปฏิพาน พันพิลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กชายพีชณัฐ ศุภวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กชายชาติชาย อยู่ยืนยง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กชายศรัณย์ หอมตะโก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงเมษา สุขสำราญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงพรชิตา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงณภัทร เนียมแสวง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กชายพนมรุ้ง คุ้มพะเนียด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงพิชญ์รัตน์ อุระชืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กลมยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงพรภัทร อ่อนพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงกานดา ศาลางาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กชายอนันกิติ นิยมศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กชายไชยา วงลาภ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๐

นางสาวนิตยา ผล
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงต้นหอม ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงกนกรัชต์ ปญญาเปยว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ กันยา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงศรัญญา วัฒโน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงทิพาพร ฐิติวัฒนรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กชายเอกชัย รอดกำพล
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงวรันธยา ประเสริฐไทย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เหมือนวงษ์ธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงเบญจพร ไชยวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กชายนคร ในสุชิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่เจริญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายเพ็รชพร จันทะวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงณัฐวิภา จำเริญพร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงกนกอร -
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงบุญยาพร สวนจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายกฤตภาส กิมเฮียะ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายภคพงค์ เสนาะคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงนนทรัตน์ สุ่มอุดม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงสุนทรี เหมือนสุดใจ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กชายอานนท์ อุดมอำนวย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กชายปยภูมิ ศรีดีเอียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กชายภัทรชนนท์ เทพวงศ์ษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายธนภาคย์ เข็มทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายธนภณ ทองเนาวรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายพุฒธิชัย บุญวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายเตชทัต สกุลมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กชายกรภัทร์ เกิดทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เข็มทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กชายศุภกร พวงนิลน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงอธินัดดา สิงห์วงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงเบญจมาศ แย้มเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ มโนชัยภักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงภัสสมล ประภาวิทย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงวิมลมาส บุญไทย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงณัฐชา สละผัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เลิศไชยประดิษฐ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงโศรยา พันบุญมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงสริศา พฤฒารา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ ปราบใหญ่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงภคพิมพ์ เกิดโพชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงปาลิตา เกิดสมเชือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงปริยาภรณ์ โฉมศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงสุนิสา คณานับ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงพิยดา รุ่งเรือง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายโกวิท นะราแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายสุทธิภัทร จิวเจริญ

๋

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ เกิดโพชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายภาณุวัฒ ชัยเกียรติยศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กชายอัครชัย แสงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายคุณาวุฒิ อ่อนชูสูงทรง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายกฤษกร รุ่งเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กชายธีรภัทร แช่มขลิบ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงญาธิณีย์ แก้วสีม่วง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงสุพรรณี ขาวงาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ อินทชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงญาณิศา ศรีเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงธัญญ์ชนก สัตรา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงอรทัย ปานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงจิรวรรณ ชูสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงภคพิมพ์ เนตรประจักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงแก้วตา ขำญาติ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงภัทรมล คำพึงพร

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายนัทธพงศ์ พรมวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายพิชัย เงินมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายธนาพร สงค์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงภัสสมล ศุภโสภณ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงสุธินี นิลสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ม่วงสวรรค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กชายธนสร รอดท่าไม้
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงชนาภัทร ภิรมย์พร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายอัครพล ขันธวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงนัทธมน กิมเฮียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายวรพงศ์ มโนชัยภักดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กชายณัฐชนน ธรรมพิทักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กชายชัยณรงค์ ยงแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กชายอภินันท์ พูลเขตร์กิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายธนกานต์ กำจัดภัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายสิทธิพล นัดสูงวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเม่งฮัวกงฮัก

้

วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงกชพร เนียมรุ่งเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กชายอริย์ธัช พรชัยจรูญศักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กชายกฤตินิธิ บุญเพ็ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงปณัชชภัค แก้วพวง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิวใจธรรม

๋

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ศรีพูนพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงธนัชพร กาญจนชัยศรี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงวิภาพร แพทย์ใส
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงทยาจรี เปยนนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายพีรพล เกิดฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กชายธชทัต ม่วงอยู่
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กชายต่อ ห้วยพลู
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ฉลาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงกวิสรา สวัสดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงธนัชชา เกตุฉิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๕ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงวันวิสา ปจฉิมยาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงจิรประภา คงประสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กชายพสิษฐ์ พรชัยจรูญศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงมลฤดี สุขเกษม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงนัทถวรรณ อยู่มังมี

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงอนัญญา ตุ้มหิรัญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงกมลพร ทองเหว่า
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงอโนชา พรมสูงวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงศรีนภา สุขเต็ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายชนเทพ พลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงวรนุช ประโคทัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงศศิภรณ์ มีลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สานิยม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กชายชาคร คำสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงนภัสสร บุตรช่วง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เยือใยย่อง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายไอศูรย์ อ่อนละเอียด
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงวารุณี ภู่ยอดยิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายวรวุฒิ โพธิสูง

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายสราวุธ พรเจริญศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กชายศุภกฤต ยอดแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่ศรีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงเปมิกา จิตภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงสุชาดา ทิพย์ประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงอาณุรักษ์ คำกงลาด
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายแบงค์ พรประเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายณฐกร คล้ายสุบรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายสรวิศ เหล่าศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดลานแหลม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายธวัชชัย ต้นสอน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กชายอัทฒกร ระกาพันธุ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงจินดารัชต์ สมศรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงธมลวรรณ นราทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วมหา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายคณินวัฒน์ อินทสด
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายดำรงชัย นราทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายมนต์รัก ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงธนิศา ญาติบรรทุง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงนภสร สมศรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงพัชราณัชช์ กิจหว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายณรงค์ชัย พูนนุช
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงธิดาพร นำแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงนพกุล สุขแก้วฟา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงจิณัฐตา ผลงาม
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช ขวัญยายสพ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงหมวย มาตอู่
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กชายตี

๋

มาตอู่
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงสิรีธร ทรัพย์แตง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายกรภัทร บุญส่ง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พึงชัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายสิทธิชาติ เอียมศรีเพชร

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายอธิชา มหาสังข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงกรภัค สายรวมญาติ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภิรมย์นา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงพีรดา สังข์เสวก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เปยปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริพิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายณัฐภาส อุ่นศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายปฐมพร ชูราศรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงดนยา อุ่นศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงพชรณัตฐ อุ่นศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงอภิษฐา นาวารัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงธัญญาณี สมบูรณ์บัติ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กชายปลืมมงคล

้

สาบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ปตธิมากร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กชายตะวัน จันขู
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กชายสุเมธา นวล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กชายเฮงหลี มีสัมพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงปณิชามน ภูบรรฑรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายศักดิเทพ

์

ทองแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายธรรมาวุธ จันทรแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงธีราพร สวัสดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงรินรดี แก้วสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายปวีร์ ชูชะเอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายภูวดล เงินทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่ศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายฐิติพงษ์ อนันต์สิริลาภ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายวสันต์ อนันต์สิริลาภ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายอุเบกขา ศิริพิน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงจิราพร อยู่ศรีสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงชลธิชา เชียงนิยม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงฐิติวรดา
นาคสุริยะจันทรา ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงปยธิดา นามฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงพัชรพร ดาลปาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงภคมน ชูสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงลลิดา มากพึงพร

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล คำขาว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงสมัชญา ชูสูงทรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อยู่ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงภัทรมน รอดแผ้วพาล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงทิพธนา ไทยอู่
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงไอรินทร์ ชืนวงศ์จันทร์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงรัญชิดา มีแสงพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กชายนิติธร ศิริตานนท์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงชมพู่ พม่า
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายยสวัฒน์ ณ มูลทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กชายธัยยโชติ มหาสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ไกรพล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ คุ้มพงษ์พันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายปรมัตถ์ ทัศนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายพิชิตชัย สืบราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงณหทัย สุขศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ วัดพุ่มพวง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงลัทธพร ทวีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงสรัญญ์ภัทร แย้มพุ่ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงวิยดา เกิดศรีเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงสุนันธิณี จิวเจนบุญ

๋

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายสาธิต คงประจักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กชายกรวิวัฒน์ ต่วนกลินคง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงณัฐทยา ประโคทัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลางบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กชายกฤษณะ บัวสด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงจีระนันท์ คงประจักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงธนิศา ศิริผ่องแผ้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงปนัดดา ภาโส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงอนุสรา สอนจิน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กชายสิรภพ จันทมนัส
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงกมลชนก จันแย้มสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กชายออมสิน เปรมปรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ กิงแก้ว

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงอัญชิสา ศรีบุญลือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงอรพรรณ ปานคงคา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กชายเจษฎากร บุญเชิญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา ชืนชมบุญ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๘

นางเบญจรัตน์ ปนเวหา
๒๖/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๙

นายบุญพิทักษ์ คงสุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๐

นางสาวสุวรรณษา ยิมประดิษฐ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๑

นายสมชาย .
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๒

นายปฐกานต์ วงษ์โต
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๓

นายสุริยา ทินวงศ์สวย
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๔

นายอโนชา โคมน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๕

นายสมพล ตาฟอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๖

นายคณิสร ลอยเลิศหล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๗

นายพุฒิพงศ์ ศรีรางวัล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๘

นายอรัญฑชา ปนทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๙

นายนพวินท์ นิลสระคู
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๐

นายนิกร ขำพินวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๑

นายตาล พันทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๒

นายสรสิช แสงสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๓

นายสิทธิพล ธรรมมะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กชายภัทรพล แก้วกัลยา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงปรียากร กรรณวัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงวิริยา ภู่ปญญาศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กชายศักดิธัช ธรรมสาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงอโรชา ศรีบรรพต
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๙

นางสาวจารุวรรณ สิทธิชัย ๗/๕/๒๕๓๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๐

นางสาวจิตรา ตู๋ปาน
๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๑

นายภูธนะ วงษ์บุญตรี
๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๒

นางยุพิน สระทองเยาว์
๓๐/๖/๒๕๒๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กชายนรากร กลำศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัทร จันทร์ภูมิ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงพัฒน์นารี อยู่เปนสุข
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงขวัญพิชชา ยอดดำเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สงวนคำ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กชายเบส โพธิศรี

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายพงษ์ศธร เกิดโพชา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา ไทยอู่
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงพิญชนาฎ์ อนันตผล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กชายธนภาคย์ ปนทองคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงนงนุช พูลชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงภทรธิดา นามแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กชายคณสรณ์ แช่มใย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ แสงม่วง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายอรพงษ์ มณีจินดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา พิษภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายพิชุฒม์ จิรฐาทวีวัฒนกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายศราวุฒิ อุ่นอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงจันจิรา แดงเวช
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๒
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ยะโสราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา บำเพ็ญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายวุฒิชัย เทียงสุวรรณ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายณัฐนันทน์ ปานกลินพุฒ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงนทีกานต์ ทับเพรียง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงพัชรวรรณ แก่นทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายอานุภาพ กันล้อม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๙

นางสาวสุทธิดา สุขเสวก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายวิชชานันท์ แปนกลำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กชายนที บุตรนำเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กชายสาคร กาฬภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายอรรถพร วีระโห
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ช้างเย็น
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงสุพัชญา นาชัยชิด
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงอาทิตญา ซ่อนกลิน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงอินทิรา ผลสู่สุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กชายเดชา เพ็งนาเรนทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กชายศุธิสาร แก้วงาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ หมืนพล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กชายเทียนชัย กลินทอง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กชายปริญญา เครือสาร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กชายภาคภูมิ ดอกแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงมณี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กชายวสุรัตน์ รอดลาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายอนุรักษ์ ทะนันไชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กชายอภิชาติ รักชาติไทย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงปริศนา นุชเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงอรัญญา ชาวละหาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงพนิดา อภิบาลศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๑

นายศตวรรษ รุ่งศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กชายธิษณ์ธีเดช อ่อนดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายนภัทร ลำใย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กชายอภินันทร์ พรชัยจรูญศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายระพีพัฒน์ เถื่อนไพรวัลย์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายสินธุ อยู่สุขสำราญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายอัษฎาวุธ นัดสูงวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายดนุสัณท์ แขกประยูร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงกัลยา สะสมทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำรัสภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงเบญจพร ศรนุวัตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงปยนุช ทันจร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงมัณฑนา สุขชัยยะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงไอลดา คล้ายกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงณัฐพร คนซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงปทมา ชำนาญศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงพรธีรา สุวรรณเนตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา นราแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงมิรันตี วีระธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยผดุง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงสุธิดา วงษ์หนองหว้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา นาคสู่สุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๓

นายจักรพันธ์ คงขวัญเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๔

นายศุภสิน ศรัทธาธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๕

นายกฤษฎา พันธุมจินดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๖

นายสหรัถ พรมภักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงปวีณ์ จิรไพบูลย์เดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๘

นางสาวพลอยแก้ว โตชมบุญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ บัวขาว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๐

นางสาวศิวนาถ นุ่มสาลี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๑

นางสาวนันทนัท เอียมสอาด

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๒

นางสาวชัญญาณัฏฐ์ เอียมสอาด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๓

นางสาวพรรภษา ประเสริฐไทย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๔

นางสาวนิรชา คำฝอย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๕

นายธนากร ทิมจำลอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๖

นายธนพล หนูวัฒนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๗

นางสาวฐิมาภรณ์ ต่วนศรีแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๘

นางสาวธนภรณ์ คงมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๙

นางสาวอรุณิกา ฐิตาจารตระกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๐

นางสาวมัลฑนา ศิริโท
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๑

นางสาววิกาญดา ลิมกุล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๒

นางสาวปวีณา เสกแสร้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงชลธิชา จำปาน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กชายพนนท์ เนิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงพรรณี เนิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงญาณี ผิวอุดม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายวรวิทย์ ชูราศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายกฤษดา สมศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปานวัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงสุจิตตรา อ่อนศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงนภัส สมศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัดรอดกิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงณวิมล เทียพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงสุพิชา ทองบุญมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เล็กงาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กชายตะวัน ลิมะตระกูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กชายพงศกร คล้ายจันทร์พงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงธิติกานต์ โพนลำดาบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายนิลนที รุ่งเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงจันทิมา ทองบุญมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายธนชัย ศรีภุมมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายอมรเทพ เหมหงษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ พิมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงนัยเนตร แสงกระจ่าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กชายทัศนัย ลิมะตระกูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายวีรยุทธ กลวยทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กชายณัฐพล สุวรรณเทศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายวุฒินันท์ หามาลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายนพดล จักรนำอ่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กชายอภิเดช ธรรมเทียงทัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายยศภัทร ยนต์เปยม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงชลนิชา สังข์ศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กชายจิรพงษ์ แจ่มนิยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายนันทวุฒิ จำปาศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สายโอ่
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กชายปรเมทษ์ สิทธิเทศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กชายพรประทาน เอกตาแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กชายรักศักดิ

์

นิลเพ็ชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กชายสิทธิพัฒน์ รุ่งเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กชายณธภัส รอดดำรงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงปภาวี ขำยินดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ พุ่มพวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงอภิญญา โพธิศรี

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ โกมลสิงห์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา ร่มเกษแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ตุ้มนิลกาล
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กชายธนภูมิ ลิมะตระกูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงสุพิชชา สาวน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ พานทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงธมนต์อร พานทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายพัฒน์ภูมิ แสงเดือน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กชายธนากร ตุ้มนิลกาล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายสว่างพงษ์ แจ้งสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา รูปสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงวรรณภา พุดทัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงสุทินา แสงเดือน

ื

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงฐิติมา นาเอียม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ลิมะตระกูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดบางน้อยใน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงอรสิตา สำราญมาก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายพงศ์กร อำนวยผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงบุณยาพร สุขวัฒนากรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายพิทยา ไฮ้ย้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายลัทธพล ขำยินดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงปรารถนา ทองอ่วมใหญ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กชายวรพล แซ่เติน

๋

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายนันทยศ แซ่เติน

๋

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๗

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
๒๘/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๘

นายกฤตมุข กล่อมฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ มูลประหัส
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กชายกรัณย์พล เหลียววงศ์ภูธร

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กชายกัปตัน มูลทองน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กชายธนโชติ เขียวรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กชายพีรภัทร เกตุแย้ม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายภูวเนศวร์ วรานนท์วนิช
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กชายณัฐกมล น้อยหมืนไวย

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กชายพัสสกรณ์
หนูชิตเดชาพงศา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา รืนนุสาร

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา รืนนุสาร

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงภัทรจิรา ออมสิน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๔ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงณธิดา อ่อนสมกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ หัสดี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงอรจิรา ทองเมืองหลวง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสงขำ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงศศิธร ตุ้มนิลกาล
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงเกวลิน คงคาหลวง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุทธะสัง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงลลิตา อัมพะนคร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ บุญเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงกรกฎ แก่นจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงรจนา กองเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงไอริสา เอียมสอาด

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงอิสรีย์ เรืองเชือเหมือน

้

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงเอมอร ตะเพียนทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิมูลชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อำนวยผล
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงนุชจิรา เวียนทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงธนัชชา จันเวิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๙
เด็กหญิงฉัตรปฐมภรณ์

สรนุวัตร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา คงคาหลวง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ปานปน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ สุขสมกิจ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายพัทธนันท์ เกตุมณี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๔
เด็กหญิงพลอยปภัธร์ เกตุมณี

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายกนกพล ศรีรุ้ง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายประวิตร จำคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กชายหนึง

่

-
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กชายชัย อุ่นเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กชายรุจิกร สำลีฉาย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กชายเมธี มันคง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กชายดัสกรณ์ เขียวรอดไพร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

พูนบางยุง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กชายจุฑามาส เล็กประยูร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กชายภูริณัฐ
ประเสริฐพลพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กชายพงศกร อ่อนสมกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กชายธนภูมิ เเก้วบุบผา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายเพชรภูมิ โมรา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายจิตรลดา รัตน์นุ่มน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายเขมินทร์ เเซ่เอียว

๊

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายสรายุทธ ดอนพูนไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงศิวรักษ์ บุญช่วย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงกาญจนา สุเวียรพันธุ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงภัทราพร อินทร์หลวงดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงฐิดาพร บุญเฉย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงอรัญญา เมืองนก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ละม้ายอินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เเก้วมีสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จันทร์ละมูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี ขุนเเก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กชายปณรเมธส์ เรียนทิพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงปยาพัชร วงษ์ศรีจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายปฏิพัทร์ เล็บประดู่
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายกิจฐาดม แสงสว่าง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กชายพีรภัทร แพกำเหนิด
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ประคองพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กชายภาวัต บูชา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กชายจิรายุ สกุลแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก่นโพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงศิรินธร มาลีศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงวราภร สระทองที

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กชายมอญ -
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงพิมภิกา แสงคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พุ่มสงวน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายชนกันต์ กาญจโนทัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กชายกฤษฎา นิลทะราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายธนาลักษณ์ หุ่นสิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กชายชิณวัฒน์ วงเเหวน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ชาวโพธิสระ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

รืนนุสาร

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายกฤตธัช ปรีทุ่ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กชายกำธร ศิลาลักษณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ รืนนุสาร

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กชายณัฏฐกร เอียมทรัพย์ใหญ่

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กชายเอกเลิศ นิมเจริญ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดอนนุ่มไพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงฐิติพร เเขวงสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงจารุนันท์ พะวัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงอุษา พึงนุสนธิ

่ ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงนพรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงกานต์มณี วุ่นดอนไพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พูนบางยุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงกัลย์ญาดา คงบุญถึง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงโยษิตา อรุณสุริย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงเเพนเค้ก พุทธะสัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงธนพร สร้อยจันทอง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กชายชัชวาลย์ ทัดกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา สอดศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีตระบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายธรรมนูญ สวัสดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายธนภัทร ทองมอญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายฐานวุฒิ ดอนไพรเพ็ชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร รุตระบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ จิตต์มันการ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายชุมพล แก้ววิชิต
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงนรินพร สมทบ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ใจปนวงค์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายศุภนัฐ จันทร์หอมนวล
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายวทัญู แก้วสมนึก
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กชายนพดล คงคาหลวง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กชายปจจพร พิมพิรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กชายโศภณ สมสวย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กชายธนภูมิ มีสุขดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงบุษรา เชือโตหลวง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงเพชรดา แสนทวีสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงจิดาภา คงขวัญเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายกีรดิต แขนยาว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กชายเอกลักษณ์ รืนนุสาน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายนพรุจ พลสิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายณัฐชนนท์ พูกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กชายสิงหนาท วิบูลย์ชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงรพัตรดา อินทร์หลวงดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงพิชญาภา พึงบุญอยุธยา

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงทิฆัมพร จันทร์แฝก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ ประมวลทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลทองสงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงฟาใหม่ ทองทรัพย์ใหญ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา เส็งหลวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา มูลทองน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงวนิศา เหมมาลา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองอ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงนุชนาฎ อุ่นจิตต์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขเกษม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงสุนิสา สมสวย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองยากลัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กชายภานุเดช เพราะสำเนียง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายศิวกร บุญแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายเอกพล มูลทองแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายปฐมชัย พึงนุสนธิ

่ ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายภัทรวุฒิ วุธิจักร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ เส็งหลวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ สายสว่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ เพราะสำเนียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายณพล จันทร์ประทับ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายวิสิฐศักดิ

์

ทองอ่วมใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กชายธณัฐ แสงสว่าง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงณภัทร ดีศรีเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงจิราพร เอียมสอาด

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กชายกันตพงศ์ ทรงคาสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กชายคงศักดิ

์

ปยะพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กชายมานพ อ่องบุญมี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลามูล วัดศิลามูล  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงนิพาดา สิงหาพรม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายวสุรัตน์ นิมอนงค์

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ มีจันเพชร

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายธนากร วงษ์สังข์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายศุภกร ไกรโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงรุจิรา วงษ์สังข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายเอกลักษณ์ สีดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงพิไลภรณ์ ก่อเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายพีรภัทร คล้ายสุบรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายปยะมิตร เหล่าทองดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี สามศรีโพธิแก้ว

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา

วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงอัญชิสา ทองหล่อ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ รวยระทม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงปรียานุช ผลเจริญสกุลชัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ภิรมย์คำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ขำสุวรรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรียา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายปยังกูร เตียมนา

๋

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กชายพีรชา อุปแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายปณณทัต เค้าโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กชายปยะศักดิ

์

อเนกพิชญ์สิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชืนนอก

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อะวิสัย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงชลนิชา พินิจงาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงพีชฎา อุปแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงชุติมา มิงมงคลสุข

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงวัชรินทร์ เจ็งฮัว

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา

วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงกฤษกร เพ็งเกรา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กชายธีระเดช พันผา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ สามคุ้มทิม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงณัฐฐญา ตรีเดชา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายรัตน์บดิษฐ์ ทับทิมสวน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จวงสอน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงมุทิตา ฉายแสงโฉม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุปแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงชวิศา
กิจเกษตรสถาพร

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กชายวชิรนนท์ บุญขจาย
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายเลิศชัย ม่วงอยู่
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายปญญา คงหญ้าคา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กชายฐิติพัฒน์ ดอนจอมไพร
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงมาริสา เษมศรี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กชายธนากรณ์ พิศรูป
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นกงลาด
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงทักษอร ณะดร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงสุวนันวดี ขุนศรีรักษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงศศิธร อันวิชา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายอนิรุต บุมี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงสิริพิชญ์ สุขสมบรูณ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายธรรมรงค์ คชอ่วม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ศรีธาตุ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงกฤตนพร คงอินใหญ่
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายหมู วิเศษสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายพชรกร วัฒนกิจรุ่งโรจน์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงภคพร ประทุมวัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กชายพีระศักดิ

์

กรีฉวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายทวีสิน สามงามมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กชายธราเทพ จิตธนากรโกศล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พจน์มนต์ปติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงวรัญญา เจริญผล
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงกัลยกร นาคทัง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงรุจิญา สามภูศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วขวาน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กชายสิทธิชัย ทรงบรรฑิต
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงวรรวิษา วิเศษสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงกิตติญา คำใบสี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายยศกร มงคลนำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงสุภาวดี อ้นหลำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายจิณณธรรม ชืนเงิน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กชายธนัญชัย แผ่นสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายกัปตัน สามภูศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายเตชทัต ทองคงอ่วม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมมิตร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงชิดชนก ห่วงวิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายทะนงศักดิ

์

วงษ์น้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ นิลยาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงศุภรดา หอมแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงสุวพัชร เศรษฐเมธาวี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นาควิไล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กชายระพีพัฒน์ ทองคุ้มญาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กชายพรหมแดน ทรัพย์อานัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กชายภูริณัฐ บุตรนำเพชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายมานัส ฉิมขันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงระพีพรรณ ฤทธิกระจาย

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงศุทธิณี ทองชิว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงชาลิณี กุลดิลก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายวิวัฒน์ ใจมัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีบุญรอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงมนัสยา ดีพร้อม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายกรันย์พล เพชรม่อม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายพันธ์เลิศ มีถาวร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กชายจิรภัทร์ บูชา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กชายจิรเมธ บูชา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายพัชรพล เปลียนดิษฐ์

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กชายรติพงษ์ หงส์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายกิตติภูมิ ไชยศรีษะ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงธนัชพร บุญชาติ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เมฆแย้ม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงญาดา สีแสงฉาย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงชนาภา มีถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงธิชา ทองคงอ่วม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายต้นกล้า พม่า
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงนฤภร มามาก
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กชายเสถียรพงษ์ มีถาวร
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๑ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงอร พานทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงศรัญญา นงค์นุช
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงปรีดาพร ไทรชมภู
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายนราวิชญ์ มามาก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายประวิตร ดาผิดดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายพีรภัทร มีถาวร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล คีมนารักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายนนทวัฒน์ พ่อเกตุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงสายธาร ดาผิวดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงวรรณษา สีแสงฉาย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายณัฐพล วนิชกุลพิทักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายฉัตรโชค ประสารทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กชายตันติกร ทะทา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กชายธนกร ผาภูมิกบูร
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงวิมลรัชฎ์ สระทองโอน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงธนาพร หวานชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงโยง ยอด
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กชายระวีอองซาน มอญ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายจ้อย เย็นจี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงชมพู่ สมใจ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กชายธนกร ดีงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายวรวิทย์ ศรีชัยนาท
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงสุชานุช ขันจันทา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายทรงศักดิ

์

สุละสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายกรีชฎา จันทร์หลิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ดวงแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงสาวิกา กราบทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายนฤเบศร์ พรมริยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๓
เด็กชายนันท์ฐากานต์

เมฆอรุณ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายกิจติพงษ์ มีจันเพชร

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงนฤมล บุตรนำเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงเขมมิกา อินปาน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายสิทธิโชค เหลือรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายธนวัต คล้ายคลึง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงปานวาด ตาคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๒ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ไตรวงษตุ้ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายฐิติพงศ์ วงษ์ยอด
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กชายกษพงศ์ อินปาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงจินตนา กราบทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กชายรติพงษ์ ยังขยอ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายณภัทร ศรีสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายเจษฎา แคเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายกฤษพชร พุฒิวิริยโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา คำไทรแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงกานต์สินี สงมัจฉา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงสุมิตรา วันเทศ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงธิชาดา ศรีรักยิม

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กชายธาวิน ผุดผ่อง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ปรีเปรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายเจษฎา ศรีแจ่มดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กชายฐิติโชติ ขุนหมืนเมือย

่ ่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วันเทศ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายธันวา สุกใส
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายนุกูล ไทรชมภู
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายนฤเบศ สุดใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายวงษ์ระพี ทองลาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายอดิศร อินทะศร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงนัฐฐาพร ศรีรักยิม

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงชมพูนิกข์ ชมมาลัย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายภานุกร สุนนท์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายอนันต์ชัย จันทร์อยู่จริง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายธีรภัทร ทองศรีเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงอนุสรา ศรีสมชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ รุ่งสว่าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายปรเมศร์ หิรัญรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายพรรคนาวิน วงษ์สมัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายธนกฤษ บุตรดาวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายอดิเทพ ผุดผ่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทับทิมพวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขวิจิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๓ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงณัทจรี วันเทศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงพัชริดา รุ่งเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายธรรมธัช มากทองดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พ่วงนาคพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายวุฒิชัย แซ่เอียว

๊

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงปารณีย์ แก้วปูวัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายนภัส ดอนเทพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายกมลภพ อินทะศร
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายบุญญณัฐ ศรีชัยนาท
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลิมทอง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายชนพล เพ็ชรน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายนิธิพล แผ้วพลสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายพีรพล ขำสุวรรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายพีรวัส ศรีแดงเกตุ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงกัญญา ฉำใจดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงจิรดา วรภาษี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงศิริพร วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงหฤทัย กันชนะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา อิทธิมัทธะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงณัชชา อ้นทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีฉัตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายสมศักดิ

์

เข็มทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายอาทิต แก้วปูวัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายกิตติภัท แดงสอาด
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ลาวัณย์วิสุทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายวรรณะ กันชนะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายศุภสิทธิ

์

มีถาวร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายสืบสกุล กลับชัยยะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายอิทธิเดช มีถาวร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงจันสุดา ไทรชมภู
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พวงพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายธนะพันธ์ สินอยู่
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กชายนิธิเดช แผ้วพลสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กชายภราดร เฉยนาค
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายวรวิทย์ ศรีบุญมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๔ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายไวยากรณ์ สินอยู่
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายสุพจน์ เกิดศรีชัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๒

นายอนุรินทร์ แก้วสืบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมคง

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงเกวลี อรุณพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายอ้อง ลุงยี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๖
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

เกษร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายชยณัฐ แก้วกัลยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กชายณรงค์กร ครุฑแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรง วัดพุทธาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายเต้ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงซาน ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีสังวาลย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กชายมารุต ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายภัทรพล ล้อมสมบัติ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายภูชิต วงศ์ธัญญลักษณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงชาน ไม่มี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงปาณิตา เพชรเยียน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ใจช่วงโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายฐิติวัชร์ เอกจีน
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายปรินทร คงจินดา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กชายอัศวิน หนูวัฒนา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงสาวินี ทองดอนโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงอทิตยา อ่วมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ พูนบางยุง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงรัสรินทร์ สุขหิรัญศิริโชติ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีลิมพงษ์

้

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงวรัทยา พัฒนเดชไชโย
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงพรนภา บุตรบางปลา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายอภินันท์ คำภิธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีอำการ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายพงศธร นราเก
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงณิชารดา เทพแสน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงณิชาภา เข็มกำเหนิด
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงรุจรดา ดาเปรม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มีผล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กชายศิริชัย บริบาลมงคล
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายวุฒิชัย รัศมีฉาย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์ทมูล
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงศรัณรัตน์ จันทร์ละมูล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงนาตาชา มะหะหมัด
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างอารมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ แสงขำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายปราย
ไม่ทราบนามสกุล ๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงวรัญญา พม่า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงเจียง พม่า
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ เรืองสมบัติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงทอง ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงเดือน ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายณัฐกฤษณ์ เนียมชาวนา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายธนพนธ์ พูนบางยุง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายสุทน ศรีนกทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายธงไชย คล้ายทอง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายสุระชัย ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ เหมือนมาโนช
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงพีรชยา ญาติมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงวิน

่

ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงโมวิน

่

ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๗
เด็กชายกฤษณลักษณ์

เรืองหิรัญ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายสุขภโรจน์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงนุสรา โถยอด
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงธนัชพร ญาติมาก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงอริศรา ไพเราะ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กชายพงศกร เกตพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ทอสา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

สุริโย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงจันทิมา ชาสำโรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กชายธณาคิม อ่อนศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายอดิภัทร ริมสังข์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กชายสุทธิรัตน์ อักษรศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กชายเรวัติ นุ่มเอือม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงรัฐพร แดงด้วง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กชายธนัญชัย วงษ์ขวัญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กชายณัฐพล แสงสุริยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายกิตติภพ มูลทองชุน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กชายอัศวิน ทองโล้น
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุวะชัย
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงพรณัชฌา เผ่าพงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงจรูญลักษณ์ น่วมอนงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายตะวัน ทนขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงกุลณัฑ ลำเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินทมาสน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงพรรพรรณ เกิดมัน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงพรนภา ชัยพิทักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายนครินทร์ ชิณวงษ์สุด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายพิษณุ บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงอรทัย มอญเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ พม่า
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายพชร ทองแจ่มใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กชายธนพนธ์ ชมภูศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายทวี ศรีวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงกัญญณัฐ ยอดอรุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงสุชานาฎ แก้วสมพงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงพลอย ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายมงคล ด่อนสิงหะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายปาริช สังข์ศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายธีรภัทร์ พิมทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ฮวบประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กชายก้อง ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กชายซู ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงดวงจันทร์ อนุรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศักดิชลพันธ์

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ พูนผล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กชายปภณ มากลัด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวรศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีบุญขำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายสุธิพงษ์ โสภารัตนกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายพีรพล ศรีทองพิมพ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงสุมนา พูนบางยุง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงภรพรรณ ปญญาไข
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงวรัชยา แสงชัชวาลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงสุวนันท์ สงวนสัตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงทิฆัมพร พิกุลทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นิมประยูร

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงพรศิริโรจน์ พุทธนะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายชัยรัตน์ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายวีรภาพ คงได้
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุริยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กชายณัฎฐากร แพรพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงพลอยชมภู ทองสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ออกพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กชายณุชิต สมศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กชายศักดิดา

์

ทองเสาร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กชายธนโชติ ศรีสังวาลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงภัทราวดี โสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายฐาปกร ขำอ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายอรรควัฒน์ มะหะหมัด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๗

นางสาวจินดารัตน์ จำปาทอง
๒/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๘

นางจิรฐา ภาสยงภิญโญ
๑๔/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๙

นางสาวพิชญา อภิวัน

ิ

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๐

นางวาสนา โกยะวงค์ ๙/๐๘/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๑

นางวิไลรัตน์ กุนศรี
๑๐/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๒

นางศิริมิตร จรรยางาม
๓๐/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๓

นางสาวศิริเพ็ญ ยังอยู่
๒๗/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๔

นางสาวศิริเพ็ญ หวานวาจา

๑๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๕

นางสุกัญญา มณีโชติ ๕/๐๗/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กชายอาณุษร แซ่ลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายสุธนะ วิมูลชาติ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายภัทรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายฐากูล อุดมสุด
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายบัญญพนต์ วัฒนวิจารณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กชายกิติกร แดงชอบกิจ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กชายวิริทธิพล

์

คชศาสตร์ศิลป
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กชายปฏิพล ก้วยไข่มุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายชนุดณ อือตระกูล

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เผือกทาเวียง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายนภสินธุ์ สุนทรถาวรวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายสุรพงษ์ แซ่ลิม

้

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายกตัญู ทองบัวศิริไล
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ กลำเลิศ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงธิชาดา จันแก้ว

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กาฬภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงวีณา สุภาธี
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงบัณรศ ดอกบัว
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิลนวล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงทิภาวรรณ ตุ้มนิลกาล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงสุภาพร ปนศรีนวล
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๗
เด็กหญิงรัญชน์รวินทร์

รัตน์นันท์ธนา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายปภาวิน งามศิริโรจน์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กชายธวัชชัย เหลืองพุทธชาติ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กชายภาณุกุล รักษาพงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กชายฐิติพันธ์ แซ่เล้า
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายรัฐศาตร์ บิลชัยยะ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ เลารุจิราลัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายณัฐกรณ์ แจ้งดี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายรวิภัทร คชศาสตร์ศิลป
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายธนวัชสพล อาจณรงค์ฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงวรรณวิศา จรัสวัฒนพาณิช
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงปุณญาดา เส็งเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงกัลยกร สระทองบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๐
เด็กหญิงภัทรียาภรณ์ ราชู

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาดอยู่
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงศรวัสย์ พุ่มกุมาร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงเกวลิน ปนพุ่ม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงพิทพิสุทธิ

์

มูลทองสงค์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงอริสา ภู่พุ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงเบญญาภา พัฐนกิจการ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงณัฐชา แพพิพัฒน์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงอาภากร แก้วไทรคช
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายธนกร จงเพิมวัฒนผล

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายวันชนะ กล้าหาญ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายนิวัฒน์ น้อยงามเลิศ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ถกลอดิสัย
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉัตรนฤมิต
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงชนาภา อุดมผล
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๕
เด็กหญิงพจน์สุพรรณ สัจจะเวทะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ โพธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายรณกร แซ่อึง

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กชายปรัชญา พฤกษาปรินนท์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร พุ่มกุมาร
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงนันทพัชร์ จันทร์ชิดฟา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายศุภวัฒน์ คณาเฉลิมวัฒน์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายวัธนชัย ไทรทอง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร ธนาศรีวิไล
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงกณิกนันท์ ตรีเวชอักษร
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายปรมินทร์ เจียสมบุญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงทัสมา อินทร์ขุนทศ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงเกศสิรี สิริประภาพรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงกรกมล ธนะจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงธนิดา นิยมพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงจุฑาภัทร ศรีรอดไทร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงณัฐฐา จ้อยทองมูล
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายเลอศักดิ

์

ใช่
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงปริยากร เซียงฉิน

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายวัชรวิศว์ วงษ์พันธุ์ฉาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายคณิศร รอดเริงรืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ เชือจ๋าย

้

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กชายธชธฤต ล้วนทอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายมานะ จันทร์อำพร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายภูมิศิริ โตศรีพลับ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายณฐนนท์ อระวีพร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ นาคปฐม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พลภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายพลากร เกิดลอย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กชายกรวิชญ์ หัตถกอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงปวริศา กลินกลัด

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงสายปาน มณีวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงณภัทร สระทองด้วง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงยศวดี ศุภรัตน์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๙
เด็กหญิงแก้วปรากานต์

วงษ์เสงียม

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๐ เด็กหญิงวาสนาปรากานต์

วงษ์เสงียม

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บัวกลิน

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงปาริสณา มีผิวหอม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงวริศรา คุณวุฒิสถาพร
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงธมนวรรณ ประทุมนาค
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงพรสินี
ศิษย์สิงห์ไพโรจน์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทองดี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงปรีย์วรา ยิมไทร

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงปาจรี วัชวรวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายศุภณัฐ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กชายพศิน ศิริสวัสดิวงษ์

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาลัย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงสหฤทัย ศรีอินกิจ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงสรวีย์ ศรีประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

นิติภานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงสุพิชญา เอือพุทธจรรยา

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงภัทรจาริน เจริญพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงณัฐวิภา สุขแสงศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขแสงศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิลปชีวะ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กชายคุณานนท์ ไทยนิยม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลางบุญเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมพรสุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงธันยรัตน์ จันทร์สว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงอรรจน์ชนก ไชยวัฒน์วณิช
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงชุลีพร พูลวิจารณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสุดดี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงฐิติพร จันทร์เวียง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๙
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาดา จารุพงศ์หิรัญ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายภูธาดา พันธุมสุต
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายศิวภัทร ลำเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงศริญญา อาชวชาลี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงพิชญตม์ ทองใบ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กชายพงศ์เทพ ศรีสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายภูริ ธรรมศิริรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงปริยาภัทร จำเริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายภูมิเดช พงษ์เพิมวงษ์

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายศรัณย์พงศ์ ทิพย์บุญชู
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๙

นางสาวYINGXIN ZHANG

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายอาทิตย์ ลิมเลิศ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายกฤษณภัส อินทร์เตชาโชติ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงภูษณิศา ฉี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงสุธิดา ทวีนันท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายจิรายุส โกศลสถิตพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กชายกฤษกร รัตน์นุ่มน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ เฉิน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายก้องกิจการ สุทธิอาจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายพงศ์ฤทธิ

์

จารุพงศ์หิรัญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๙
เด็กชายหฤษฏกวิณภ์ โชคชุมชูดวง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ใช่
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายธนกร เด่นเกศินีวิไล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายภาณุพงศ์ จิรโภควณิช
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงรุ่งธนา ธนพันธ์พรกมล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา โหงวฮวด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา ปวิเศษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายจีรวัฒน์ กิจโอสถ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายธนพล ขาววงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๘ เด็กหญิงทิพย์มณีวรรณ
พินิจการ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงชิดชนก ตันวัฒนเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายพีรภัทร ปนถนอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายอิทธิสักก์ บุญมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงกีรัตยา สิทธิเมืองขวา

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กชายภูริพัฒน์ อ่อนทองหลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กชายศุภกิจ สุมานิตย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กชายมนต์ชัย จันทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๖

นายอัษฎาวุธ พันธุ์หิรัญเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๗

นายปวริศน์ ตันตระเวนิชย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๘

นางสาวณัฐวลี เทศยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๙

นางสาวรวิสรา สวัสดิกิจธำรง

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๐

นางสาวอภิยดา วรรณสุริวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายพีรพงษ์ เทพทับทิม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายไกรสีห์ บุญพา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายนศิลา พินิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายพงษ์เพชร
ประเสริฐก้านตรง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กชายปจจุบัน พูลบำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กชายธนะพล เพ็ญปญญา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กชายทินกร รุ่งวงศ์วาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายรณชัย ไทรฟก
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กชายปญญา ไทรเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายสาธิต บุตรศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงปาริฉัตร คำทวี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงมาริษา ทองม้วน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ริวบำรุง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงรุจิราภา ปรีชาจารย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงชรรณนิษา คำทวี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ สมหมาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงโสภิตา แสนจุ่มจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงนราทิพย์ ไทรชมภู
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงศิรินภา แก้วไทรหาญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงภัสส์ศา แก้วไทรอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ท้วมแสนงาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงรัฐสา โชคชินวัตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กชายธนากร รัดรอดกิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายนพดล
ไม่ทราบนามสกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงชนัญชิตา ศิลปพิบูลย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายธีมากร เทพอาษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กชายพรเทพ เกษจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กชายอนันต์ภัทร ภู่แก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายปรเมศ ศิลารัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กชายประณิธาณ เปยหลิม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กชายไตรเทพ ไทรสง่า
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กชายไพโรจน์ ก้อนทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงปริศนา พาเวียง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายวันเฉลิม ทองสุขดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายมารุต คำทวี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายอรรถพล มูลทองย้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กชายนิวัฒน์ เส็งเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กชายนพรัตน์ คิมนารักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คิมหันต์อำไพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายทักษิณ ยังกิจจา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายนิกูล ก้อนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงสุพัตตา เสมสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายกงส์กฤช นวนโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายพชรพล มุ้งส่าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายภูวดล เสนาพิทักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายมงคล ศรีสาหร่าย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีสาหร่าย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

กิจสงวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายสถาพร ชาวเรือหัก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายทวีชัย มาลัยแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายชญานนท์ เงางาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ธรรมจักร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายราเมศวร์ ศรีสาเอียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายทักษ์ดนัย สุริยามาศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กชายเจษฎา พ่วงพลับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กชายกฤตภาส จันทร์กัณฑ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายเรวัตร มีมาแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายธนิสร ไชยโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายสหรัถ เข็มทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงศิริพร แก้วประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๑
เด็กหญิงบุษบาวรรณ รกรุ่งโรจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงบุษกร รกรุ่งโรจน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีชืนชม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงสายพิณ สิมมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงพลอย พันธ์เพ็ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงวรนุช ศรีเอียมจันทร์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงนัทธมน แซ่อึง

๊

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงฉัตรมณี พิทักษ์กิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีสุดดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงอรัญญา มีมาแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีพารัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงธันยพร ขัดอุย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงชลธิชา แตงอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงวันวิสา ชีวา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงโอชมา วจนรจนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงจิราพร เย็นเพ็ชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กชายปญญา มีถาวร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ฉำชืนวงษ์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงวันดี มงคล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กชายกรรชัย ไปนาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๑
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ธรรมรงค์โชติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงสุจิตรา สาคร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายธีระเดช เลิศวรไกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงอรอุมา ประทุมสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายนาครินทร์ มากโฉม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กชายวรรณมนูญ สุทธิประภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กชายเถลิงพงศ์ ถกลอดิสัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายอานนท์ ถินฐาน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กชายณัฐพร ศรีขวัญใจ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงอมิตา ศรีเพ็งแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายวศินธร จินดานิล
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงพิลัฎฐา หอจรัสกุล
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มณีโชติ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายบวรวิทย์ สว่างสุข
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย วัดคลองเสมียนตรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายจิรายุทธ์ วงษ์โคตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีเกิดครืน
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายยศพล เสืองามเอียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายเรืองปญญา ประภาวิทย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร พรมสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงสาวิตรี ชัยสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงปุณญวี คงสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายบุญ นองซอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายจอม มู้
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กชายทัศน์ไท ฤทธิมหา

์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายจิราวัฒน์ สองเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงวนาลี วงศ์วาน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบุญรอด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายธนาวุฒิ สุขอ่อน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายพัชรพล เรือนนาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายรณกร อ่อนละออ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายวีรกร สกุลวา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายฐนันต์ ประทุมพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายนพดล ศรีทองงาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายทิวานนท์ รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายยุทธนา เพิมสาริกิจ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงพิมพา ปนศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงจันทร์ธิดา มุลดวง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงนันทิชา อยู่เล็ก
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงนิชาดา ลมวิสัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงตรีชฎา พึงพร

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงกุลทรัพย์ เวสสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงเจนจิต จิตรจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงรัตติกานต์ ไทรสงวน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงวรินธิรา สุวรรณวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายกมล โพธิถนอม

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงปนัสยา เนตรแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กชายปติพงษ์ คะชินทรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กชายธนรัตน์ ศรีอยู่โยง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กชายภักดี แก้วมีสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กชายพิเศษ อิทธิรัตนะโกมล
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายพีระพงษ์ วงษ์ปาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายสุริยา เขียนดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายสมพร เลียงรักษา

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กชายพลวัฒน์ หงอนไก่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายเพชรรุ่ง ศาลางาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กชายธนภัทร ศรีสุขหู้
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กองจะริตร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงณัฐชา แก้วมณีโติ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงวิไลพร แก้วมิง

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงศิริกัญญา ชูวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงชลธิชา มีจันเพชร

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงนิธิพร สร้อยสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงศิริประภา เพ็งเพ่งพิศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๔
เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์

วงษ์ษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายตะวัน -
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายศรวัส รัตนะบดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกำหยาด วัดรางกำหยาด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายปณณทัต ปานพิมพ์ใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายเอกกมล ศิริพิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปนแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กชายนพเก้า

่

ประทุมพวง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายอติชาติ ทวีศักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายวีรพล มิถอย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กชายวสินธ์ สงแจ้งใหญ่
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กชายบดินทร์ ศรีอ่วมบู่
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กชายพีรภัทร ศรีปนเปา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงอภิญญา ศิริพิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ต่วนกลินคง

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรภาษี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่องจิต
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงจันทร์กมล จินดานิล
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี ไตรสรณสุข
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงชนิดา หนูคำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงชลธิชา โพธิเข็ม

์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชืนจำรัส

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กชายฉันทวัฒน์ ลีเจริญ

้

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กชายรพินทร์ สุดสีขาว
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ดวงรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายตรีระเทพ เปรมศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ประทุมพวง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายณัฐกรณ์ ประทุมพวง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายธีรธร ประทุมพวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายธันวา เรืองกลิน

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายนธณง อำมาลี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กชายวิชยุตม์ ศรีสนิท
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงกมลพร ภิรมย์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงญานิศา หงษ์ทอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายสมเจตน์ เกิดนพคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา ลงซน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กชายธีระเทพ ศรีสังปด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กชายอภิเดช ฟกกะชา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ พวงทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ จินวงษ์โป
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ นัดสูงวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงสุพิชฌา จันเพชร

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงนฤภรณ์ มลภิรมย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงกมลชนก ชิวค้า
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กชายใส แซ่หลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงกุลนันท์ แสนสุรีย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายรัตนชัย นาคแกมทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภิรมยเชย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายเบิร์ด บุญทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงเปมิกา ภิรมย์คำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงปฑิตตา โพธิฉำ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงณิชานันท์ บุตรทะยัก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงทอแสง ตาแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ เหล็งยินดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายพรชนก เทียนคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงยาง แปง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กชายซ่อลินจี

้ ่

-
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงปริศนา หอมอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงพิชญา ประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงกิรตี ถุงศิลป
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เภาเสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงวิชิตา วรรณอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงศรีดา ตาแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงวิภาดา ภิรมย์ชืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงรมญา จันทร์เทียง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงปารียา กลินนิมนวล

่ ่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายธนาธิป แก้วมณี

ั

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายรชต เถือนม่วง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กชายวงศกร นาคแกมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายสาย ตาแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงภารวี เกตุอารมณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ เพียงกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงนภสสร แย้มกลิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายวีรภัทร เฮงทองเลิศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายศุภณัฐ ห้วยหงษ์ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ ภิรมณ์เมือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี ปนเกล้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงธัญญปวีร์ บอนกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา บุระมาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงแจ๋น หนูเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงช่อ พูลทรัพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงสุนิสา กลินนิมนวล

่ ่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กชายธนากร ทองดอนเกรือง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงเนตรนภา ผลอินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขสมกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายพงศภัค ณบุญเดชาวัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายอรัญชัย ขวัญโพธิชา

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายกาลวิวัฒน์ ศรีทองเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงธันญาภรณ์ พรมแย้มใหญ่
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงอิสรีย์ ถาวร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงเหมือนฝน ศรีพารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงกรรณ์ธิดา เปลียนสี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงทิตยา บุญรอด
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงภัทราวดี มันตเสวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงสมิตา เปราะสะเกษ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา พุกสภักตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายณพล บัวลอย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ เอียะคนอง

๊

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เทพบำรุง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงพรรณภัทร แก้วแปนผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กชายคุณากร สนธิน้อย

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กชายวิทวัส สรรุวัตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กชายวรเวท ศรีมากเปยม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กชายศิรภัทร กิจบำรุง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กชายสุขสันต์ นิยะมะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงพรพรรษา ดีพรวน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงภัคชวรา ศรีคงคต

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงอุษามณี ศรีออินทรสุทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กชายจารุวัฒน์ กณาพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กชายปราณวัติ สีดอกไม้
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระมอพิสัย วัดพระอมรพิสัย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงรวิสรา คูณเทวี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงพรเพ็ญ บุญแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงญาณิศา เฮงทองเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงพีรดา ขำต้นวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงนนท์ ชาย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายกิตติพงษ์ เนียมแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กชายฐาปกรณ์ แดงสิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กชายธีระพัฒน์ ขวัญเริงใจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กชายภคพงศ์ นิจาทรการุณย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กชายธีรภัทร กลินนิมนวล

่ ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กชายนนทกร สิงห์โตแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายจิรโชติ ขวัญนนท์เดิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ กมลวรากุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สหุนัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงกุสุมา กองไพร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนียมแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงชลดา กันเปลียน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงนันทิยา อุ่นคำเรือน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงเมือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงธนัญญา ปนแจ้งอรูณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงอาริษา พรมเนตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงอุทุมพร บูรณสิงคิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายสาม สุขแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กชายภูเบศก์ สุขเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม วัดสุขวัฒนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กชายสถลัชนันท์ เกตอุบล
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หิรัญรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงปรอยฟา สุพรธรรมา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จันละมูล
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายอริญชัย ไชยนนท์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีศุภศิริวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นักฆ้อง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงพิมพ์นภา ทุงฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ยิมพยัคฆ์

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เสมขำ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงบุษราคัม เสมขำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประทุมเดช
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงสาวิภา พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงภัทรจิรา คะชาชัย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ มาลัย
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ กสิรวัฒน์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กชายภูริ เพชรน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กชายภูเบศ จ้อยนพรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กชายธนา บุญศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายทัตเทพ ฟองโหย
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สงกา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กชายศรัณย์ ขุนอินทรธานี
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กชายสิริโชค สุนประชา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายปฐมพร ปนรโรจน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ไทรเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงอมลวรรณ ภู่แย้ม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โซวเกษม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงธนัชพร สอนมีศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงจินดา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงสุกันยารัตน์ คำลือ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล จันเรืองงาม

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กชายธนัช ชูมีชัย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายภานุกานย์ วิบูลย์เชือ

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๒
เด็กหญิงกัญญพรรณ เกิดนุสนธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงอรอิน เดชะ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ไทรละมัย
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงสายสวรรค์ จันทร์ลมูล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายวรพล มุขดา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายอาทิตย์ วานิคม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายยศพล พันธุ์บุญมี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กชายภูนเรศ พรหมสมบัติ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายจตุพลศิลป แสงวิเชียร
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงรติกานต์ พันธุ์รัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กชายนาย ตะมะ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กชายสิงหา ถาพร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กชายศุภณัฐ แสงเดือน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กชายกิตติธัช ทองดอนพุ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายวิทวัส เมืองแก้วฟา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงวรรณษา จันทวาศน์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงผาสุข
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กชายกล้าณรงค์ แสงเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงนำหวาน พม่า
๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงชนาพร จุมพล
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงอชิรญา อินทนะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ วัดไผ่จระเข้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กชายสืบสกุล กลันพจน์

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กชายจักรพล ไทยเจริญ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงทักษิณา สุภาทิตย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายบรรพต บัวคำ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงศิริรัตนา แพรมไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ จันเพ็ชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายพลภัทร แล่เอีย

๋

๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายชินดนัย ปวงละคร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายปฏฐวี อรุณธัญญาวิรัช
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีนุช
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพิพัฒน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายนนทกร เกตุพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายปยทัศน์ นรากลำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงทัศพร จินดาดวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงสวมนต์ อินทุประภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงสวรส คีรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กชายขจรพล มิจาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายธนดล ศรีสุดดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายนรวิชญ์ ศรีสังวาลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายมนัสชัย สอนมีศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงกาญจนา ศรีแพรศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงณัฐฐา สิรินทรางกูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงลักษิกา แซ่โก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงสุประวีณ์ พานทองคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงขวัญจิรา เมฆฉาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงมุกธิตา วงษ์โคตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงรัตนพร ใจอักษร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายธนวัตต์ เพชรรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายภาณุเดช ปกษี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายศรัณย์ เตชธรรมโม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายสถาพร ศรีบุญรอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีบุญรอด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงศวรรยา ศรีปนแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงศิริพร รามศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงอรุโณทัย ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายธนโชค ศรีสมผัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายภูริณัฐ ภิรมย์เบียว

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงลักษิกา แหวใจเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายกันตพัฒน์ ุมูลทองชุน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายเมฆา อ่อนน้อม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายธนรัตน์ ทรัพย์ฤทธา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายภัคพล ศรีสุดดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงกรกมล ไชโยยอดยิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรไทรแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายนรภัทร บุญประสงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายภูริทัศณ์ ศรีวงษ์ญาติดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายศรายุธ ศรีอ่วมบู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยโย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายอัคคณัฐ คชศิลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กชายจิรพงศ์ ยิงยวด

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายณัฐภูมิ แสงแพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๔

นายธีรสุทธิ

์

บินสะตีระ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๕

นายเอกกวี แสงหิงห้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๖

นายศุภกร อนันทสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๗

นายพัชพล โสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๘

นางสาวโสฬส ทองรอด
๑/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปานทับทิม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงวรกาญจน์ ทองดอนโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายศุภชัย มูลทองเนียม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กชายภูริวัตร แก้วบัวดี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บุญปองหา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายพงศกร เปยมบุญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ปถมัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงวิรันดา รอดปากเกล็ด
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กชายธนากร สกุลมา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงวรินธร พรวรานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายธนัท มีจันเพชร

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายเตวิทย์ โสมปาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงสายนำ มณีเนตร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงสุกานดา เสนาะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงวินตา พันแจ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายธนวุฒิ ปนดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายพิริยะ เมืองรามัญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีแพรศรี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กชายนนทกร ภู่รุ่งเรือง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กชายพรรษา สำราญอินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ อุบลวงษ์ศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงภาวิณี จันทร์ละมูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เมืองรามัญ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงปรางวลัย สุวรรณวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มารมย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงภีญาดา ปอมประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายบริพัทธ์ สังขโต
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายพลากร ตาดทองไทร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายประสิทธิ

์

เพ็ชร์ตะกัว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายศักดินนท์ อ่วมอิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงอาทิตญา มณฑาทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงสุภักดี มีถาวร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงอังคณา หนองหงอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงอภิษฎา เปยมบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ วัดเกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายชาญณรงค์ บุญมี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงอริสา มาศสุรินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงพรชนก อิมพร้อม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงพรวลัย เล็ดรอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงขวัญนภา สุขยิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงวิชญาพร ไผ่เรือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๐

นางสาวสุพรรณี ประถมศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๑

นางสาวสุชาดา ไทรบุญจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๒

นางสาวจิราพร ไผ่เรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๓

นายมนทัย จึงมีผลบุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูนำพระพิมล วัดบางเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายจิรายุทธ ดวนใหญ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กชายปพนธัมม์
ธนภัทร์คุณานนท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงอาภัสรา เตียทอง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงชลธิชา สีลาดเลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงปทุมมาศ โพธิน้อย

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงสุขิตกุล ตามไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสังวรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงรติรส ชืนจิตชม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงณัฐชากร พัดไสว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงนภัสสร แสงขำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา พัดไสว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงแสงเดือน ลิขิตวัฒนชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กชายฐากูร จงทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อ่อนมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงกรองทอง ขำยินดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงสุธินี เก่งกิจการ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กชายวุฒิชัย คล้ายทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงวรรณชนก แปนโก๋
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงธิยาพร มะโนมัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงเปรมสินี โคตรพรม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงภาวินี นาคโมรา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงสโรชา ทองดอนโต
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา ทองดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงสุชาดา ปานวัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หล่อทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายกฤษติพจน์ พัดไสว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงดลยา ทับทิมศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายธนกร รอดสมุทร
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายชัยพร สมบุญจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงอนรรฆวี ศิริแช่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์ชาวนา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงลีลาวดี นาคเรืองศรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ แย้มสำรวล
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กชายธัญริษย์ ศรีรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงจตุรพร แก้วไทรนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงพิชญ์สินี โตเหมือน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายอุ้มบุญ สะสมทรัพย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงณัชชา เพชรสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กชายณัฏฐพล พรหมสิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กชายรชต เชือชืน

้ ้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ สินช่วย
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงอภิชญา แก้วบุบผา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงชลดา ปสสารู
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายอัครวิทย์ ริวมูลงาม

้

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงสุภัททา บุญประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงเปมิกา ปานทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันฑายุวัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายณภัตร สีชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงฉัตรวลี ประทุมพวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กชายบดินทร์ เพชรเอียด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงกันภัทร เจียมรุ่งรัศมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงศุภกานต์ วัชชวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงสุภัสสร นิมนวล

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงธนิกา นาคประสูตร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงแพรววา ศรีทับทิม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คล้ายสิงห์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดเจริญสุข วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงศรัณย์ธร รุ่งเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวหวัน

่

วัดบัวหวัน

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายกฤษดา นามณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กชายพงศภัค แก้วเผือก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงวริศวรรณ เฉลิมสิทธิชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงรัฐติภา ขุมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงมณทิวา เสมแปน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงวนิดา โฉมบุญมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กชายดนุนันท์ คำด้วง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายภัทรพรินทร์ พรหมขัติแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ

์

วัดมงคลประชาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงอัญฐิตา สวัสดิบุญ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายธาราทิพย์ นราจุน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงธิยารัตน์ สิงห์ลี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญร่วม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงอริสา เทพอำนวย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงอทิตยา นงคราญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กชายถิรเดช พงษ์มัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กชายมณฑล รัตนสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงชนาภา ศุภมิตรโชคชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงฑิตาวีร์ เรณูชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายณรงค์ จันทร์แสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กชายยุทธภูมิ นิจขะสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายวรวัฒน์ โกจนาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายอนุเทพ สุขโพธิเพ็ชร์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงชลธร สืบพานิช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงธีริศรา แก้วทับ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงรัตนา ช้างงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงศศิมา เหมือนแตง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงสุวิมล พึงฉิม

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา รอดเทภัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงสิริกร กลีบสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงจิรัชยา หอมจีน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สาคลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ เล็บครุฑ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กชายหมิน

่

บุญทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงพัชราพร สุขกลัด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงพัชราภา สุขกลัด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายนันทิวัฒน์ นามนะวะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงรามวดี ศักดิคำ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงชามิกา โตกราน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงนำฝน ตรีสงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายศิรายุ จิตติอาษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงสุปราณี สาสีมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงนำหวาน วิชิต
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายพงศกร บุญมีฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายชนะชัย ภิรมย์ภู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายณัฐพล พิมพ์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายพงศธร สอนเนียม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายพลกฤต พิมพ์ดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายภัทรชนน สืบดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงชนัญธิดา ขันธวิชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา กิจพิทักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ โตสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงวชิรญา ดีสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงวริศา ด้วงโสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นิลดาศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงสุข สุริยา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงอัศรี จันทะอักษร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กชายธีรพงษ์ สุวพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กชายผ่อง ดาวดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงขวัญทอง อาจจิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายธนสินธุ์ นัดสูงวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายอนุชา มะพอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงกัลยกร
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงกัณฐมณี คำศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงมณีมุข มีโสภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

ปาสานะเต
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายธีรโชติ สุดสิน

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายพลกฤต กลัดสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงอติกานต์ มิงโอโล

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงดวงอมร มันมาก

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงเกศกนก ไชยพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงสโรชา ฝายสงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงดวงกมล อุไรอำไพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายวิทยา สิงหาชารี ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายจิตบุณย์ ตันสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายหลงแก้ว แสงสุรีย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กชายนิธิกร กลินเถือน

่ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กชายอนุรักษ์ เชือรุ่ง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กชายณัฐพล หลำรอด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงรมชลีย์ กองทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กชายปริพัฒน์ บุญเต็ม
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภาระกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๔

นายจักรพงษ์ แก้วล้อมวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๕

นายจิรพงศ์ ยานะรินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงศศิธร สุขพืชกิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงอรุโนชา ถาวร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายสิทธิโชค ทยากรเตชภณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๙

นางสาวปริณดา รัศมีจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปาณลักษณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงอลิษา หมีสอาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงแก้วลัดดา สมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วินานนท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวัน วัดสาลวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๔

นายกองทัพ วาณิชยเจริญพร ๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐๙ / ๒๙๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๕

นางสาวกัญญพัชร ฉัตรพัฒนศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๖

นายทัศน์พล ติรศุทธ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๗

นายธนดล ระงับพิษ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๘

นายธนพัฒน์ เฉิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๙

นางสาวนันท์นภัส คมโนภาส
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๐

นางสาวภิญญภัชชา ม่วงศิลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๒

นางสาววรรษมน เอกสมทราเมษฐ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๓

นางสาวศศิธร ศิริกุลสถิตย์
๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๔

นายสิรวิชญ์ ตันตยาภิรมย์กุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๕

นายเกริกพล โกวิทางกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๖

นายก้องภพ ประมังคะตา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๗

นายนรณัฐ ส่งศรีบุญสิทธิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๘

นายภัทร์ แสงศิริวุฒิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๙

นายวสุ วิษณุโยธิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๐

นายร้อยตะวัน ศรีตระกูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๑

นายกฤติพงศ์ มานะชำนิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๒

นางสาวณัฏฐา บุรารักษาเกียรติ ๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๓

นายดนน์ ดิษฐาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๔

นางสาวอธิชา สันติลินนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายธนารัตน์ บุญมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายศุภกรณ์ บุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายฬญาภณ นาคะวัณณัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สุพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กชายดนัยวัฒน์ ปสเสนะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กชายธนกฤต
กฤตธนาชาาญพงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กชายธนดล ปุญญถาวร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายปาณัทพงษ์ อยู่ดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กชายพิเชษฐ์ โยธาจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายสิทธิชาติ ตาดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงกุศลิน ปกษี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สุขเกษม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงบุญรักษา วินานนท์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงมาลิษา ไชยสมบรูณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงวทันยา อนุสรณ์วัฒนกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กชายชุติพนธ์ ชืนสุวรรณ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงสุชานุช ศรีอันยู้
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงประภาพร วัดบุญลือ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงมนัสชนก เรียนเกิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงฐิติยา สำราญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายเลิศวุธ ประไพรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ดนตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ปทุมมารศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายโมไนย โศภาอัมพรฉัตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายปฐมพร เฉตรไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงศรัยรัตน์ คุ้มสังข์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงชยุต บุษบาวศินกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กชายภัทรพฤฒ สาสนาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงศศิธร สมตน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายภัทราวุธ แซ่แพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชุมภูสืบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงพิชญาภา คนึงรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กชายชัยชนะ บุตรนุช
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายพัชร จันเก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงศรุตา ดอนธงขวา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงวิภาดา แจ้งเจียดหัด
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายนนทชัย โพธิเเดง

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงยติยา ส่งศิริพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงฉัตรกาญจน์ ยิมขลิบ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๔

นายนิทัศน์ สอนกระต่าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายภัทรชยุต บุรพลสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๖

นางสาวสุทธิพร มะนุภา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๗

นายอมรเทพ อัสสานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กชายภานุมาศ อิมแมน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๙

นางสาวพิชชาพร วิเรนทร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๐

นายต้นตระการ ศักดิศรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๑

นายธนพล รุ่มนุ่ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๒

นายพิพัฒน์ ผานิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๓

นางสาวฐปนี บรรจงวิภารัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๔

นายณัฐพงศ์
เรืองพัฒนาวิวัฒน์ ๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๕

นายภควัต ตีระแพทย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๖

นายสิปปกร ชิตอัครชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๗

นางสาวโยษิตา บุญจวง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๘

นางสาวแสงทิพย์ ตาวงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๙

นายณัฐพล จารุสาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๐

นายธีรภัทร์ นาคีสินธุ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงชลิตา ศรีอ่อนคง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๒

นางสาวประสิตา ฟกเทศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๓

นายปวริศ พันธ์ไพโรจน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๔

นางสาวศรัชต์ชญา ฤทธิทองพิทักษ์

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๕

นางสาวอรวีย์ แสนเสน่ห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๖

นางสาวสุมินชา พูลเพิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๗

นายกฤตภัค ดรุณศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๘

นายณัฐพล ไชยสงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๙

นายศรุต รัตติกาลสุขะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๐

นายบารมี วิศวชีวินอนันต์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายอรรถนนท์ สีดากุด
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายปญจพล บุญส่ง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายธีรภัทร ปดตาสะโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงกัลยา ตันเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงจิรัชญา เขียวคำรพ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงปภัสรา สุขเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงนริศรา ชันอินทร์งาม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายสกล พึงละออ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายฉัตรดนัย ศรีสมบัติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายภัคพงษ์ คำพญา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กชายวีรชิต สุธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงมาริษา เขียวสอาด
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กชายวุฒิชัย นิลโพธิทอง

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ มูลชืนพันธ์

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายวิทวัส เปาปราโมทย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงธัญจิรา ทำดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่พึง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองโยง วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้ววงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๒ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายธนวิชญ์ บุญสม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายณัฐชนน พงษ์โชติ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กชายฤทธิไกร เล็กวิไล
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายธนิกชนม์ ผ่องแผ้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายอนุรุทธิ

์

สุวรรณคุณวนิช
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุตรงาม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เสาแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงพิชญธิดา แซ่ตัน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายปฐมพร เงินนิม

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายภรัณยู เคารพธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายธีระวิทย์ สาตลี
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายขัตติย คงเดช
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงปญชลานี ขุนพินิจ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ทองประภา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงสุดฤทัย วงศ์ไฝ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงปุณยวีย์ พึงแสง

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงดาราพร แก้วมณี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายกฤษณะ ปนแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายลภัส ไมตรีจิตร์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายทศรถ สุคนธานิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กชายพาย ตรีสุนทรรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายธนภัทร เสียงลำเลิศ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงสิรินดา เงินเนย
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงพรกนก เนืองนาคา

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ดอกทองหลาง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงนันทภรณ์ ตังตระกูลธรรม

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงชนินาถ เอียมนนท์

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงชนิกานต์ เอียมนนท์

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงพฤฒาภร พึงสมบุญ

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายดนุภัทร โชติชุติไพศาล
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายชานน มาลาวิโรจน์พันธุ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กชายธนบดี กลินสุบรรณ

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายพิสิฐพงศ์ เปยกาวี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กชายปติพล แปลงไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงปารัชกฤษฏิ

์

วิภาภรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงปามาวดี วัฒนจริยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงฐานิตา นีรนาทภูรี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงปยนุช ชาโชติ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ล่องสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงณิชาภา หงษ์วิทยากร
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงอุรชา ฟูกลิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตุ้มวารี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เชือกสิกรรม

้

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงนีรชา บุญด่านกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงรัตติกาล เอือยอ่อง

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายสรชัช สลีวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงชนาภัทร หวลสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงชริสา ภู่นคร
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงพชรกมล วงศ์อนุสรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงณัฐนรี วนาสนองคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กชายพีรวัส หมวกรอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กชายอรรถนนท์ สุภาคารม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายกิตติธัช โพธิราศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กชายคณัชนาถ เพิงมาก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กชายพิชุตม์ ภูวัชร์อดิสิฐ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงภัทรกร อัศวไกรกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ช่วยเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายอัษราวุฒิ ศรียางนอก
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงธีรนันท์ วิไลพรหม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายแทนคุณ นามวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงณัชกานต์ ภูมูล
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงปวริศา สมบัติเจริญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กชายปยะชัย มีรุ่งเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงศุภิสรา บุญเฉลียว
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงอภิญญา แก้วล้อมวัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงศิลปนทร์ ศิลปชัย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร โชติดิลก
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงวลัยณัฐ วงศ์กระพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายสิรปกร ตาดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายทนุธรรม อุ่มอยู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๔ / ๒๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงอารีรัตน์
ชีวประทานเกียรติ ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงทิฆัมพร รุ่งโรจน์สถิตกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงวรรณกร สินสมบัติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงมธุรดา พูลเขตร์กิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายธิติกร รัตนจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายนิติพงษ์ ขาวเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายฐิติวัชร์ สุวรรณยวง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงธฐิกา อาจปาสา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายภูมิ ดำริพัฒนสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กชายตะวัน สีจุ้ย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายภาคิน ประวิโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายอรรถกิจ ลิขิตตระกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายฐากร ฐานนาวิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ แสนขยัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายรชต วงษ์บัณฑิตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายศิระ แสงเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายธนรัตน์ ขรัวทองเขียว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายคุณานนต์ อมรชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายภัทรพล ด่อนสิงหะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายจิรภัทร ไพศาลพิริยกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายไวทิน เมฆาระ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงชนมณ พิลาภ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงเปรมสุดา แปลงไทสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กชายนภสินธุ์ โพธิชืน

์ ่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายธนภูมิ ดีพูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บึงลอย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กรรณ์สนธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงอังศุนิตย์ กาบบัวขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงกันย์ณัชฐา กิจศรีไพศาล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงวชรพร วีรวัฒโนดม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายกันตพัฒน์ บุญแจ้ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายธาวิน สุดวิเศษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงอริญญชยา เกษอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ทองสุขมาก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ หมวดทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายภูรินทร์ ต่อสุทธิกนก

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กชายรณวร พินิจผดุงธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงณัฐสุดา เล็กนิกร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงธมลวรรณ สุขศรีงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงนภัสสร จริยสมบัติ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงวรินธร เจริญวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงจิณห์ณิภา ตันมณี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงเกล้าลฏา สินศุภโชค
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเจริญธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงปพิชญา ยืนยาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายปณณทัต ไกรงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ เอือศรี

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กชายวชิรวิทย์ กลินผกา

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายอนุชา สีพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายชลากร ประกอบธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายอภิชาติ สุขสมัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายศิวัฒ ศรีน้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายวิทวัส แซ่แจ่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายภูวนนท์ มาสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงวริษฐากร ภู่เกิด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงนนทิยา สีดาเดชโชติกา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กชายชนัสถ์นันท์ วะรีวะราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กชายยสินทร ชูชีพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงกชกร ศิริโวหาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กชายกฤชตฤณ บุญสู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงกชพรรณ ชนะพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายนนทพัทธ์ แจ่มจำรัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายสุภัตต ธรรมเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายเทพทัต วงศ์สามารถ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กชายธนกฤต อุ่นจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงชนานันท์ ชัยเดช
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงสุธาสินี เข็มปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายพีรวัส คงเงิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายอริย์ธัช วัฒนะศุกร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงไอรีน ทำสุนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๖ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ กิจสนาพิทักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายสรยุทธ หอมหวล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายพงศกร คงบาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงธัญธร เดชพิทักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ สร้อยน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายภาสวิชญ์ ฉัตรพิริยกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงจุลลธิดา จุลานนท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายวรพล จองบุญวัฒนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายกรกฤต กันรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายกฤตนธี พงศ์พฤกษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายกฤตพาส นวลสุมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายกิตติธัช เทพจินดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายกิตติภพ กิจเกษมสิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กชายกุญช์วิสิฏฐ์ ศักดิกิตติโภคิน

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กชายคชินทร์ ชมวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายคุณภัทร กิติรัตนกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายฆริทธิ

์

เอกปญญากุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายจักรภพ จินพละ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายจักริน ม่วงนวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายเจตภูมิ ชาญทวีคุณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายเจษฐา มุฑุตานนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ผมประทุม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายชโยดม ศิริชยาพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายชลภัทร อรุณพันธุ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายชินภัทร แก้วน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กชายโชคอนันต์ ริมไพรสณฑ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กชายณฐรัช เตียเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายณภัทร นินละบุท
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายณภัทร พัฒนบุรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายณัฐชานนท์ กุลสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายณัฐธีร์ รุจิพงษ์รัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ปนประชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กชายณัฐภัทร เส่งนวล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กชายดนุสรณ์ ศิริสุชชัยวุฒิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กชายตรีเศศ กรัณย์พุฒิ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๗ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายติณห์ ภาณุรักษ์สิริกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายต้นตระกาน ภักรักษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายถิรพุทธฺ์ อุตมะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายแทนไท พรหมมาณพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายธนกร ชิงรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายธนดล รอดโพธิทอง

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายธนกฤต สีหอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายธนพัชร ชัยสุวรรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายธนพัฒน์ องค์ศิริกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายธนพันธ์ ทรัพย์สุขดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายธนภัทร ศศีสกุลรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายธนภัทร ส่งพุ่ม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศุภจิตเกษม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายธนวิชญ์ เสือประสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายธเนศ วรกิจวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายธารธาดา โสขุมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายนทิปดี ช้างทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายนธี เมืองรามัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายนนทกร คงเด่น
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายนราดล พิบูลย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายบูรณ์พัฒน์ วิทยเลิศปญญา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายประสบชัย หอมเกษร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายปราบชน เหตุเหม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายปญจพัฒน์ พรไพรัช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายปญญวัฒน์ สุขใจธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ โยมพยอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายปุณณวิช เล็งสมวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กชายพงศกร กู้เกียรตืรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กชายพงศธร ทรัพย์เพิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายพงศธร อภิรักษ์มณีกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

อยู่สมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายพศิน
ศรีประภาสุขสันติ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายพัชรวุฒิ การงาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กชายพิศวัส พรมแจ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายพิสิษฐ์ ดีไร่
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายพีรดนย์ ประดับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กชายพีรพัศ ทองสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายภควัฒ รักหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายภควัฒน์ สิทธิเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายภพธร ปลอดชุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายภวินท์ เรืองภู
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กชายภัทรกร ชัยรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ สายวิวัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายภาวิต เกริกนนทโชติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กชายภิเษก ศรีฤกษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายภูมินันท์ เอมอิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กชายภูวสิริ ผ่องแผ้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายภูเบศ เลิศวรไกร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายรวินท์ อ่อนภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กชายรักษิต รุ่งรัตนไชย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ ศรียารัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กชายรัตนะภรณ์ เหมือนนาค
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กชายเลิศชาย ภู่ปุย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายวรชัย ลลวลัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กชายวราวุฒิ ธรรมบูรณะวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายวราเมธ กฤษฎากวิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายวสุธร แสงแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายวิศรุต ศุภษร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กชายวีรภัทร บุบผามะตะนัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายวีระ บัวพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กชายศรันย์ภัทธ์ ถาคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กชายศิริสิทธิ

์

พินศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ จันเพชร

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนกร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายศุภสิน ลิมศรีสุทธิวงศ์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กชายเศรษฐภัทร ซู
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กชายสุรภัศร์ เมืองแก้วฟา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศักดิสุภาพชน

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กชายอนุภัทร สุรพัฒนื
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ สุคนธ์นันทิกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กชายอัครพงษ์ แก้วสังข์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงกชพร นรสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงกมลรัฐ พืชพันธ์ไพศาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงกมลพร สุวพัศดำรง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงกอรมน เกศณรายณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงกัณณ์อลิน นิธิเตชวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงกานติชนิต

์

จันทร์ปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริประภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงเขมิกา เพ็ชรแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงเขมิกา สายเพ็ชร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ชินคำหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงจิดาภา ดิษฐาศุภโชค
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงชญาดา จงสมบูรณ์โภคา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงชญาลัย เจนชล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงชนิดาภา ภุมมาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงชนิภา สมบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงชนิสราพร สีเกตุนิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทรงทรัพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงชลนุช ธัญญาสุทธิพันธ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงชวิศา ภูวนเพียรเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มณีรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงณัชจิมา เชือปากนำ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงญาณิศา รุจยากรกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงญาณ์นภัส สุรอด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงฐานิดา การินธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โชชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงณัฐชา รืนพล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ธันวานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงณิชา ศรีมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร อ้นใจกล้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงณิชาภา ตังปญญาอมร

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงณิชารีย์ แววสีงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงณิชารีย์ อ่วมเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงตรรกกร การะพิมพ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงทอฝน เห็นแจ้ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงธนัชชา ศรีเผด็จ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงธัญญา เหมปน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ตังตระกูลธรรม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงธิญาดา จิรโอฬารพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงธีรารัตน์ พันธุ์กมลศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงนภสสร นกสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงนภัสกร ร้อยบาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงนภาภัทร พฤกษาชีวะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงนภาลัย สือจินดาภรณ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๐
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สุทธิพงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงนาราภัทร โพธิพันธ์

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงนิชานันท์ มานินปารีรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงนำเพชร เลาอริยะพร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงบุญญาพร มะโนน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงเบญจพร บุญมีฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงปณาลี วรรธนะสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงปรวีร์ เกนโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงปวีณอร ดิถีเพ็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงปณฑารีย์ อุบลสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงปาณิตา หุตะจูฑะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงปาณิศา มากเปรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงปานชนก กลินดี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงปาลิดา ใจจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงปุญญภัทร ฉำคร้าม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงปุญญาภา เกษมธรรมนันท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงปุณยาพร สุขมี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงปุณิกา เจิมจรุง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงเปรมยุดา รสทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๙ เด็กหญิงพรรณเพียงเดือน
อุดมเกียรติไพศาล ๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงพัชชา อุดมพรพนารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงพิชชาภา ขุนณรงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงพิชญาภัค มูลผึง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงพิชญาภา ผลงามผลิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงพิชญ์ศิญา มีพัธสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๑ / ๒๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุขประเสริฐ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๖
เด็กหญิงแพลงแพรวา

โรจนภัทรากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภูจอมคา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงเพ็ญพัชชา มีบุญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงภัทรนัน สุขสมปอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงภัทรวดี อดทน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อาจทรัพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงภัลลิกา ระวังภัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงภิญปภัสร์ สุขกุลพิพัฒน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงมานิตา จุฬารัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงเมธาวี สุวรรณเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงเมษ์ศิณี ครุฑธา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงยุพดี ทองพุ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คล้ายแสงจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงลลิตภัทร สันติวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงลักขนางค์ โตเลิศลักษณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงวรดา วระดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงวรัทยา วัชรีฤทัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงวริศนันท์ กิติสมพรวุฒิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงวิชชุลดา บุญศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงวิชิตา บัวลอย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงวิภาพร ภูษณวิทย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงวิมลพรรณ สุขทิพย์กิจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงวิรัลสิรี พันธ์เตีย

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงวิลาสิณี พุ่มพวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงศมาวดี ศักดิศรี

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ วิมลไชยจิต
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงศรินย์พร มังมี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงศวิตา อัครวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ตังภาวนา

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงศิริพร แสงเพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงศิริมาศ มากพุุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงศุภิสรา สิทธิโชค
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงสโรชา เตชะสุธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงสิรินภา สุขศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงสุธาสินี พรหมเมศร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ทับมณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงอโณมา กอวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงอโยธยา ยิงนคร

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงอรรถวดี โสหา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงอรวีณ์ สามเสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงออมม์ทอง เจียมจรัสโชค
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๗
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ตะโกนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ไทรศรีคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงพิมชนก แสงวัณณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงจอมขวัญ ศรีทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายชยพล ไวยนาค
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายทรงพล หงส์หาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายธีรัช พงษ์ประภาส
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายธนากร ทองศิริอารีกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายพิพัฒน์ ณ น่าน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายพีรณัฐ อยู่ประจำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายภคิน เดชานนท์วัฒนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายภาณุฐาณัฐ สุขล้วนนิธิโชติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายเพชรภูมิ นพรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายรัฐนนท์ ยรรยงเวโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กชายอัทธเมศร์ ยังเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กชายเอกกร เจริญกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงกนกกร ปกาสิตพันธวีร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ แซ่คู
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ชลสินธุ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงฉันท์ณิชา สาสายัณหัสมิตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ นิพนธ์บูลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ยอดผึง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงเบญญาดา ชีนชมปณิชา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายภูวิศ เลิศวรไกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายวิชญชัย แข่งหมอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กชายเอืออังกูร

้

ยอดมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงเกตุมณี เทพเดชาชาญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๓ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงเกวลิน วิริยะธนวิโรจน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงชลชนก คงเด่น
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงณัฐภา เปยมสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงนภวรรณ ฐิตะฐาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงนภาพร ศรีเชือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงเปรมหทัย ประสานเนตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงลักษณพร ชัยสมุทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงวรางคณา จิรพรเกษมสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๓

นายกิตติศักดิ

์

จงอรุณงามแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๔

นายณภัทร์ โปษชยานันท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๕

นายทศพล จงสถาพรพันธ์ุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๖

นายธีรดนย์ ถุงพุดซา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายนนทนันท์ นางหรอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๘

นายภราดร ภาติกะโชดก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๙

นายภูมิทการต์ เหลืองวิเศษ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๐

นางสาวเกสรา ภัครโชคภูวดล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๑

นางสาวจิรภัทร โตทัพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๒

นางสาวนภัสกร ตังภาวนา

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๓

นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๔
นางสาวพรรณรารายณ์

ประภัสสร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงวชิราพร คำภาบุตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายชินาธิป เจนเขตต์การณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กชายเมโท -
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงค้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กชายอิทธิวัฒน์ สังข์สุวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงธัญพร คงชุ่มชืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงมาริสา ศรีสวัสดิเพชร

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงสณิสา สร้างแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายพลกฤษณ์ เกษร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กชายอภิชาติ ใจตรง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มบุ่งค้า
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงอิสริยาภา ศิริวัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายคุณากร สัมพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายณัฐดนัย พรหมมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายไตรภพ ลำจวน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กชายทักษิณ ยีสุ่น

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กชายธนวันต์ ชาวหงษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายปวริศ ลมอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงกุลรัศมิ

์

ใจหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงญาณกร สีหา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีสารี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงสุธาสินี อ้ายวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายพงศกร ศรีเนินกล้วย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายพัชรพล บัวน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงบุญศิริ มังมูล

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงปยะพร ครุฑธา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายธนากร กันหา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายสุธิพงษ์ ตะเพียนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงฐิติมา ล้วนโค

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงณัฐรุจา พลเรียง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงวรวรรณ ใจตรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ ขันคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงสิรินยา คำกองแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายพชรพล พงษ์ทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายพรพล รัตนยัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายพสธร ขาวค้า
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงกุลปรียา เชิดสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงสาธิดา โพธิเจริญ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา อำเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กชายนันทฉัตร ดิษฐเกษร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ปกษิณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงใหม่ ศรีระชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กชายณภัทร โสมพันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กชายทศพล พงษ์อุดมปญญา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กชายอักษรศิลป คำสิม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงกชพร โกมิพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดคลองตัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงจันจิรา อินเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ โพธิเมือง

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ พิลาพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงสุขิตา แก้วปน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กชายณัฐพล สุวรรณชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายธัญธวัช บุญสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายปยวัฒน์ จูเปาะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายพีรพงษ์ สมนึก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงญดาพร เล็กประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แซ่ลิม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงนิษาชล ดีทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงพรรณิษา นักระนาด
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายสมชาย ทับทิมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงปนัดดา ทิพย์โพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงอรพรรณ พิเมย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายธาดาพงษ์ บุญถาวร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายปยวัฒน์ แสงอาจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายพัฒนเดช อ่างทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายมงคลชัย สุทาบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายวรโชติ วิบูลย์ปน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายวรพจน์ แก้วคุ้มครอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กชายวิชชากร อำไพศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กชายเอกพล สิงห์พันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงกิตตยา พิมพ์สงวน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงชลิตา ชุมถนอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงโยษิตา โตแทนสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงวันวิสา ชัยชิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยภูมิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงจันธิมา อินเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงนิรชา สมใจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายราชศักดิ

์

จ้อยสองสี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงกุลจิรา แก้วนาคผ่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงนุสรา สงสัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงปารวี จานหนองเปด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงภัครนันท์ บุญส่ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงวราพร เพิมพูล

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงสุทธิตรา สันทาลุนัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงสุนิษา น้อยรักษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงสุรัตน์ษา เลิศสลัก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงอธิษฐาน สังข์ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงปยะวรรณ คนงานดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงปลันธนี ชัชชนะกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงวารุณี บุญชู
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ กันโม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชิวนฤภัย

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กชายโชคชัย นาอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กชายอนิรุตน์ ศรีนาคเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงพรกนก มากช่วย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงณัฐมาศ กิงแก้ว

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายชณานนท์ ทวีทรัพย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เงินสมบัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายไพฑูรย์ แช่มชูกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายชนินทร์ สีสังข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายราชนาวี คำพิพจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายเหิรฟา คำพิพจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงชนัญญา โวหาร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงณิชมน แซ่ตัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงธนัญญา ปนเกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีทรัพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์สวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงพิจิตรา เกลียงเกลา

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา นิลรอด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงวิภาพร มีจำรัส
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงศิริพร ปานบุญลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา ไวยกรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายธีระพันธ์ อุบลศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายพลัฎฐ์ พินิจนิยม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กชายศตพล ชืนศิริ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงจารุณี จันสม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงฐิภาภรณ์ ยานะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงวรัญญา ศิริพิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายทินมณี จอมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กชายธรรมรงค์ ปานทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กชายปณิธาน วิมุกตานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายภวัต อินพิทักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายรังสรรค์ อ่างทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๙

นางสาวจิตรลดา โพธิกลัด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่เล้า
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ บุตรพรหม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคนาเกร็ด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายภูวดล จันทรจร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พันฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายวีรภัทร วีระจิตต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายวรายุส เค้ามิม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดอนชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กชายวรรณะ โภคา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กชายพิทักษ์ เม่นนาเกร็ด
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปูมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงกัลยา อุ่นตลาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงณัชชา เทศวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงกนกพร อุ่นเสือ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๔

นางสาวธนัชชา สอนบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๕

นายธนดล หวายฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๖

นางสาวทิราภรณ์ ญาณสูตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๗

นายณัฐสิทธิ

์

รัศมี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๘

นายตะวัน ไชยมาตร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๙

นางสาววรรัชต์ ปถวี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๐

นางสาวสาริกา แสงกำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๑

นายบัณฑิต กลินจันทร์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๒

นางสาวธัญญรัตน์ ประทุมแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๓

นางสาวชฎิลดา ตีนาสวน

่

๑/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๔

นางมธุรส ต่วนเครือ
๒๔/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ส่งเสริม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญหวัง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงมาลิสา แปนเจริญ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงสุพรรณษา แสงเงิน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงณัฐพร พิชัย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงวราพร โลแพทย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงวัลวลี ขวัญคุ้ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงเสลาลักษณ์ กิจบุญทวี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงจิรัชญา จีระวัตร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงสรนันท์ จันทร์สวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงจณิสตา เพ็งยอดวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายนพรัตน์ สุนทรไทย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ จำนงรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กชายบุญญภัทร บู๊ประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายนครินทร์ ทันกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายชนาธิป โกยไชย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงชนาขวัญ ภู่นาค
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงกานต์สินี รากะเสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงปวีณา ร้อยเอ็ด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงวรัญญา ศรีโมรา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงชนิดา หัดระสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา แสงศรีเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา เกตกลมเกล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงสุชานุช ใจบุญดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงนฤมน นาคปนคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงอินทิรา สังเสวี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงสวรินทร์ ปดสา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงกานต์สินี บุญประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงกมลวัลย์ ลัคติพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กชายภูมินทร์ พูนเฉลียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงจารวี ประสพเนตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงวรัญญา วังตะพันธุ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทรัพย์ธำรงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิเศษปสสา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงเพชรรินทร์ บัวผัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายธนทัช มาลัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงภาวิณี วันเพ็ญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงสวพัชร บุญมาวัน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ หมอสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ สีลารัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงวรัญญา กุลตา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงสุธาสินี เอียววัฒนพงศ์

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายก้องภพ โยชะออน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีสุพพัตพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กชายณัฐนันท์ บุญโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กชายธนาธิป น้อยประชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กชายธันวา บุญค้าศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายปรเมศวร์ ชืนอารมณ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กชายพัชรพล พนพิเชษฐกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายพีรพันธ์ จาตุรัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ดอนดีไพร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงจันศศิพร คงสา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงชมพูนุท พรมมินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงชาลิสา เข็มทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ศิริผล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงดารินทร์ ชาตำแย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงพนิดา ปฏิสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงภาวิกา พุลสมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงวาสินี อ่วมประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองอ้ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ นิกรวัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายชนะชัย ตันธนะพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงวรรณพร เกิดน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

พันโคกกรวด
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กชายอธิการ บุญประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงประภัสสร วันเพ็ญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงศรีวรินทร์ เกษมพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๒
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ชูวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายพงศธร นาคพินิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายศิวกร ดียังยืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรรณแดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายนันทศิริ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีบุระ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงพรพักตร์ นารีสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กชายรัตนชัย แก้วโกมุท
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงอุษามณี ลำเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงลาวัลย์ ศรีอุทราศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กชายกิตติภูมิ สุรินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายพิพัฒน์ เอียวเจริญ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงสุธิศา ลอยนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายจิระวัฒน์ สนรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงศิริพรรณ ศรีภูมิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปนสันเทียะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายกฤษดา สีไพ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายภาคภูมิ มุ่งเขือนกลาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กชายฐากูล สายทิพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กชายจิตตรีวุธ นาเมืองรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กชายสนธยา ปอสูงเินิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กชายพัศวุฒิ ค้าเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายวายุ มุ่งงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายก็อต มณฑาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายแทนคุณ อำรุง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายณัฐนันท์ ยอดพรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ปนตระกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๐
เด็กชายปรัชญากรณ์ ปุผาโต

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายศุภกร ถาคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายอธิป บุญศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงจริญญา ธรรมจิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงอัจฉรา แสงศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงมณทกานต์ ตุพิลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงวรารัตน์ สุขผลานันท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ โตอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายวัชรพร ชนะพจน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ยิงยืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายภัทราวุธ สะลัยรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายหัตธนโชติ คงคาศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กชายอนุชา เทพพา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กชายธวัชชัย ชุ่มมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงทิฆัมพร พลสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงกีรดา โพธิศรี

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ประทุมสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายสืบสกุล บุญนาค
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กชายธนศักดิ

์

แก้วประสงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์เดช
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กชายสุรสีห์ สุขถาวร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ อถาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายมนตรี ฝงเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายมงคล จินตาคม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายเปรมศักดิ

์

นิมเนียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายธนกร ทองขาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ภู่พันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผาริโน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์คงวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงภัชราภรณ์ บุญมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงศศิกร กลางจอหอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงเกศินี นิลมัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายอลงกรณ์ บริรักษ์กุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กชายศิริชัย ทองกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ นันธรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายวิศรุต แปนนาบอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายจิรวัฒน์ โอกอ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายรพีภัทร พรมประดิษฐ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายอนวัช บัวหลวง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายนภดล บานเย็น
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กชายณัฐพล ขจรนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กชายปยะพงษ์ ฉิมมณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา มาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ สาริกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงปานชนก ขุนอาจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงอัชฌา คำหารพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงอาาคเนย์ ยินดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มิมะรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายมาโนช สอาดเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายบอย หลังไธสง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายรพีภัทร ถวิลหวัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

ดอกกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กชายชนะชัย จำนงค์สุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงอภิรดี สุวัณนะศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงอนุสรา พบสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายจิมมี

่

-
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ริยาพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วโกมุท
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงภัสราพิมล อาจจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงภาวิณี แจ้งสว่าง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายวรรธนัย หวานฉำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายณัฐพล นวนลม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงนภัสสร อิมใจ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงกานต์ระวี จำเริญวัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กชายราเชนทร์ โยทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงดาว -
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงปริตา จอมคำศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กชายอนุชิต วงค์วินิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงวาสนา สายเครือวัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงวาสนา อัครพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายชาวนา บุญฤาชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายวรวิทย์ ประสิทธิวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงริน -
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายจอ -
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายพงศทัศ สิงห์เงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กชายวัชรพล รัตนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กชายอนุสิทธิ

์

กลัดกลีบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงธัญชิดา รุญเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายปพนพัชร์ ธีรชัยสมบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กชายจุลรจักร ปนปน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นาสวนจำรัส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองสามสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงธีรนุช พนมเขตต์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายพันธ์ธวัช ยินดีถิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงอารีย์ญา มาหมืนไวย

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงสุพัฒชา เพ็งเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงวิภาพร ชวนกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กชายศักดิชาย

์

อุ่มปาหาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กชายชยุตรา คูณคงทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กชายภูตะวัน ใจดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงอารียา ทองอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงปวีณา นามโคตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงปานตะวัน ชาวสวน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงอรปรียา ศรีจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงปภานันท์ มัฏฐารักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายธีรภัทร กันจุไร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายวิชิต นวะสิมมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงโยษิตา หลุนหยุด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงเปรมศิณี เขียวเหล็ก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงภารวี แน่ประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงญาดา ไชยคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายระพีพัฒน์ เตโช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายธนโชติ จาดมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายธนศิลป จวนกระโตน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายศิริภาส แก้วกัญญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงวาริสา สิงห์สี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กชายสรชัย สโมสร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ มหาวงค์นันท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา สามงามแสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงอิงกินันท์ แก้วพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายคิมณภัท คนสันทัด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงพัณณ์ธิชา งามวิสิษฐ์เมธา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลุนบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กชายธรรมธร ขันธวัช

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายธงชัย จาดมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงปณิตา ช่วยโอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายพิทักษ์ ภูมิเพ็ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายสุทิวัส เมคิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๔ / ๒๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงสุญญตา สุขุมธรรมพินิจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กชายอนันต์ชัย โตอนันต์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายธนกฤต สืบอินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายมนัสนันท์ เยา์ว์ขัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา โพธิบุปผา

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเตย วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ฟองชาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงศุภวรรณ ตรีเพ็ชร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงจันทิมา ขุนทรง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงปฏิพร หมึงประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ กองแพง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงวิไลพร รัตน์นุ่มน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงพรพรรณ โตอนันต์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประมนต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถนอมสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กชายไตรภพ ดีนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายธีธัท คำคง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กชายธนาธร แย้มปู
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กชายพลกฤต รอดประชา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงวัลภา หาญจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีไทยพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กชายธนพล มากบ้านบึง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายฤทธิไกร ไม้สังข์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงทิพเนศ บุญปก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงอุรวษา พรหมอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก่นเดียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๗
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

สมจิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงลักษมณ ภูเวียงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายณัฐพล ดวงประชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงอณัตญา แจ่มแสงจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงละลิตา ตาโบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงพันธสุรีย์ ไชยสอาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ สุอินตะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงนัสวดี บุญหอม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงนัฐธิดา ยาบ้านทุ่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วหานาท
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายวรัญชิต เกียรถินอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายปญญา ลุงแสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงเสาร์ แสงนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กชายพันธวิศ พินทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กชายนาวินณัฐ วันสอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงพลอย โครตตระวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายมโนเพชร ผูกเหมาะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กชายวรการ บำขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กชายภัทรภณ อานอาชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายนราวิชญ์ บุญบรรลุ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กชายวิษณุ แซ่โค้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงมาติกา ละอองเขต
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ นุวรรณรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงนภาพร พรมสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กชายศรราม น้อยอำไพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงมีนา ประเทพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายวิทวัส วิริยะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา พาโยพัฒ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงนันทะเล -
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินแปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงอรัญญา พึงบำรุง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธุ์เสถียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ดุลยลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายศิลา โตรจักร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงสุภาพร แสวงวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงมัลลิกา ธรรมเกษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงพิยะดา หาญใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กชายพัชรพล โคตรศิลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงเมริษา วงษ์สวรรค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงณัฐชา วงษ์สวรรค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงวรัทยา ยิงเทียมศักดิ

่ ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายอาต๊ะ เวแมชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายพลชา เนียะกุ๊น

๋

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายรพีภัทร ขุนด่านม่วง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงสุธิดา เหรียญหุ่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงจอมขวัญ เยาวเรศน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงวริศรา คุมพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพิทูล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายปยะพัทธ์ คิมประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงอรัญญา อินค้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงคนอง วัดทรงคนอง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายอภิพล หารภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กชายธุววิช ปูกลำ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กชายชยุต วัดชาวนา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงภวิภา ลอมสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายนราธิป พินิจ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงสิทธิณี แต่จรูญจิตต์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงฐิดาภา เขียวคำ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กลันสระน้อย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายคณนาถ ผลนาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงกัญญาภัทร ปนโอ้
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงมาริสา ธรรมเกตุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ระวี เทศสมบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงสุพรรณนี โพร้งเกร็ด
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายธีรภัทร มะธิปไข
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ อินแขก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงชุธิพร อิมจิตร

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีวิเชียร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กชายสุชาติ พืชเพียร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายเชิดพงษ์ มันจิตร์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงสุขเหมย ตาแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงวริศรา ศรีไสว
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เครือแวงมล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงรัตนา วงษ์มงคล
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงกมลชนก ฆะสันต์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงบุษรา ปตถามัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายจิตเทพ อำเถือน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายอภินันท์ แสนคำวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิวารี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายอานนท์ ประโมทะโก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กชายวายุ ฤทธิคำรพ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงจิรภัทร รัตนวิชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ มนัสลีลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงกมลวรรณ วรรณพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงดารินทร์ เสาศิลา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายอรรถพร อยู่สอาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กชายธานินทร์ คำภีระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เทพชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กชายศุภกฤษ สุขรอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กชายวิชยุตม์ จะโรนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายดนุสรณ์ น้อยประชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กชายนนท์วัฒน์ จำนงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ นามเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงทิพวรรณ เล็กจินดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ อรชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงนรมน ภูลายขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงโยษิตา ผาสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงธัญจิรา แสงสว่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายชลัช ศรีดีจริง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองบุญเพียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงชลลดา สะราคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายวัชรพล อ่อนตา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ธงภักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตลาด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายเจตริน ฉิมนุตพาน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายอินทัช คำสอาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงษาทุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงจิราดา วิศวสุรกฤตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงลัคน์สุดา ทองสีเหลือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงชลชิชา สันติกร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายสิรภพ สาระกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายพงศธร ศรีช่วยชนม์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงธนพร แซ่กัง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ตังเมือง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงโชติกา ก้อนเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา หอมหวาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงสิราภัทร บำรุงพืช
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงแพรวา นกดำ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายธนัชกฤศ พุ่มพฤกษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กชายสมชาย เมียวดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายมงคล แดงจันติบ

๊

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายเกรียงไกร เชิดชูมาลัยกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงชลธิชา รอดเรืองรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงสุนิวิภา ตุนาสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงพรนภา ใครศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายยุทธภูมิ ฮาบพนม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายวรัณู ทับบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงสนิสา งามสง่า
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงวรัญญา ทัดแช้ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ เกตุจีน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงศนพร มโนเกือกูล

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กชายธีรธร ขาวผ่องอำไพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทวิชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายชนาภัทร ซ่อนกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ เปล่งปลัง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายบูรณ์พิภพ พิณโสดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายปรีชา เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายฉัตรดนัย นันทะเสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงณัฐนารี ทองเอียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงนิชกุล พงศ์รักธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายปฏิพล ปาคา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงวรรณวิสา มาขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ราชรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กชายภูริภัทร เมืองดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

คุ้มตะโก
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายสุวรรณรักษ์ อ่วมประเสริฐ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงแพรวรรณ ศรีกระหวัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กชายอติรักษ์ แสงสุขา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา พันธ์เข็มทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายชัยพฤกษ์ ทองสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายอธิยุต บุศยพรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงสาธิตา เขียวอิม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายธนากร ศุภอุดมฤกษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขเฉลิม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงปยะดา โนนสูง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายเอเซีย กลินหอม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายจิตรกร เชือสาย

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายปวริศ ทะรังศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงลักษณีกร ใหญ่โต
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายประภาส ก้อนจันทร์เทศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายจิราวัฒน์ พระประทานพร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงปณิดา ศิริโภคพัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงพิชยา เติมพิทยาไพสิฐ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงปวพัชร กนกศิริทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงอนุตตรีย์ อารยุติธรรม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงธิตาภา ทิมประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงกุลนัดดา กมลวิบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กชายคฑาวุฒิ อินธิสาน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายภัทรภูมิ มณีสอดแสง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี เลียงเจริญ

้

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายจิรโรจน์ แจ้งศรีสุข
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายอภินัทธ์ ศรีบุญลักษณ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายภาสวี ฤทธิมะหันต์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายยศกร ลาภอินทรี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายวิวัฒน์ไชย แงะสัมฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงณิชาดา บัวเขียว
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิสูง

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงหทัยชนนี อารีย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ จงเชิดชูตระกูล
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงศุภิสรา รัตนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงฉัตรเกล้า เสนาทิพย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงชวัลนุช จีนย่าม
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงปพิชญา ประวัติวิถืสุข
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๙
เด็กหญิงนวพรพรรณ เตชะสมบูรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงพิชชาพร งามสิมะ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงวรดา ดวงจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงพิชชาอร ใจสว่าง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงสุตาภัทร ตู้จินดา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงบุญญาพร ศรีสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กชายจีราภัทร วงพรมษา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายปุณพจน์ เกษกี
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงวณิชชา รุ่งบรรเจิด
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ปานสอาด
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายธนพัทธ์ สินสุข
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายฤทธิเกียรติ กิงสวัสดิ

่ ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายปุณยวีร์ อุตทควาป
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงกัญญณัท ทัศวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายพลพจ บุตรสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายวิธวินทร์ ทองภูเบศร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายเหมันต์ วัดตรง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายวริทธินันท์

์

กาญจนดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายจิรกฤต จีนสงวน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงโยษิตา เอกาทศ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กชายเกล้า กันทะอินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงลักษมี เชียรสระน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงโชภิตา หอมจีน
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงณัฎฐกันย์ เปยมเอม
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงฐิติชญาน์ ทองอุดม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา งามเผือก
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กชายณัฐพากย์ วันประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กชายอธิคม พวงแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงสาริศา อ่อนนุช
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงศุภสุตา จิรจรัล
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงนิชกานต์ ออเขาย้อย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงทักษวดี พุทธวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายกรวิชญ์ ปาณินท์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายปรีชา อาจมนตรี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สิทธิมงคล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายวสุพล ศรีน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อาจฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงจิราพัชร โตพิพัฒน์ชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กชายธรรมสรณ์ สุขกระวัน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงณัฐมิยา โล่ห์คำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กชายอธิป เมฆเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายธรรมณัฐส์ ยุทธ์ธนประภา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายชยานันต์ บุตรภักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายอานนท์ อยู่คง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงจิรัชญา นุชจรีพร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กชายจีรวัฒน์ เชยชืนจิตร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงปณทิตา โอชารส
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายอชวี ณัฐวัฒน์กุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายยศภัทร ทองเขียว
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายชูธนา พิศพักตร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงฐิติมา ศรีปาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงวรรณวิมล เพชร์สินธพชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ริวไสว

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายยศพล รุ่งทรัพย์พาณิชย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายธนโชติ ศรีสนิท
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงขันติยา รักงามใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงธัญชนก ยุทธ์ธนประภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงวิรัญดา เกษรบัว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงสุณิชา รอดกำพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ สุริยะจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ สังข์ทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงสุพิชชา รอดกระทึก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงธันยพร เสียงเพราะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงศิรินภา ราชเมืองขวาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ลีแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์ สุภาพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ญาติรวี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงศกุนิชญ์ ไกรยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงกัญญาณี วันเทียง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายสุรปราโมช ทิพย์สุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กชายศักรินทร์ มีศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กชายปญญา มัชฌิมะแสน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงณัฐกมล จีระกุลกิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ปนเกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายกมลภู สุทธิจิตภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กชายศิริวัฒน์ จันทะคาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายกรินทร์ กลินจันทร์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ แสงกลับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สมัญญา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงญานภา ล่ามฉิมพลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กัณศาสตร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายนัสธพล มณีรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายทรงพล มงคลทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กชายรามเสส มิงขวัญ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายกฤษฎิธนัน

์

สินว์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ธิมาจร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายฉัตรชัย ธรรมใจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายอรรถพล ไหมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายนัฐพงษ์ เพ็ชรใส
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ จำเริญบุญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กชายอธินนท์ แสนหลวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กชายธรรม์ หุ่นสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงนัชญา พิมพ์รัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ญาณปญญา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงสุชาดา แต้มเชือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงชาริสา แช่มพุดซา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงธิญาดา วงศ์ใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงจรินรดา กมลฤกษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงมนทิราลัย สายเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายธนชาติ ตามจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นมัสศิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายอิทธิพล ฟกอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายพิระพัชร ขันชะพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายนิธิพล โพธินอก

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กชายจิราวัฒน์ ทอดสนิท
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายอชิตพล กองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายกิตติชัย จันวิจิตร

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายพีรพล ตำเตีย

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายสุธี คุ้มรักษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ผลประสาท
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายเพชรมณี แก้วสาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทร์พิทักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงศศินันท์ หารธงไชย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงวรนุช ลิมสำอางค์

้

๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงกฤติกา เรือนฟางาม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงพรพนา ดุษฎี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงวาสิตา แหวนทองคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงเพชรลดา อัครบุญวาณิช
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงเพชรนภา อัครบุญวาณิช
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงนิศากร โตมอญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยังปรางค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงอาภาศิริ หลาวแหลม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๒
เด็กหญิงณัฐธิกาญตน์ สิงห์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มุุงคุุลแสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กชายสร้างสรรค์ สมโสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กชายศิวาวัฒน์ อยู่ประพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายศิวเวท พุทธโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายสุริยัณห์ ศรีทองทิม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายพูลทรัพย์ อินทร์ขำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายพงษ์ปณต นุชนาจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ฟองดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชืนหุ่น

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ล้อมสมบัติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายสมรัก แย้มโต
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงวิชญาพร จิตกล่าง
๐๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ประชุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงนิธิพร อรรถไชยวุฒิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงปญฑิตา ปนะถา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ ชุมพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงจิรัชยา สุดตานนท์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงศศิกมล คำหลวงเติม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายกิตตภณ อานประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทาลำปาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายวัชรกรณ์ เอียมละออ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายพรชัย สวัสรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ จุ้ยเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงภวิภาวดี อ่อนสำอางค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงอทิติญา แสงเปล่งปลัง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จินดาวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๙
เด็กหญิงอนันทกานต์ เงินญาติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงจิราพร นุรักษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ก้องเสียง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยสาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงธัญชนิต ณัทท์ธนดล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงอถิชญา ขวัญมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงสิรินดา ประทุมเม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายกฤตเมธ เชือทอง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายภัคพงษ์ อบจีน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายปฏิภาณ จอมจะบก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงหยาดฟา หลิมสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พรดอนก่อ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงวิไลพร เรียนรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงวริศรา แซตัง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ กลินระรวย

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงวนิดา ทองสุขเสนี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ รณเรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กชายธนกร รองสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงมนัสวิธา สีชะนะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เชียวรจนานนท์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงยดาพร เบ็ญซา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงวรารัตน์ ศรีวรนันท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กชายธนากร แดงเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กชายคามิน ศิลาโฉม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงณัฐริชา เครือวัลย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงขวัญชนก นนท์ศิริ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายภานุพงศ์ แตงผึง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงธิญาดา สีโพลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ จันทร์ศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงวรรณนภา ทิพเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายอำนาจ ทวีวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายเกษมพันธุ์ ชาดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พรมนำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายชานล วรุณจิตติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายธงชัย รามัญอุดม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ คงสมบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายสุขมงคล มีสัตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงปยนุช ศรีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ เกตุแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กชายปญญา ฉลองแดน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงยุวริณ สวัสรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กชายกรรชัย ลนลบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กชายอธิชา เติมศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์ปลอด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กชายวีรพล เวียงนนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ กาญจนรักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กชายกฤตภาส หนองทุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงมยุรี แซ่จาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงปยะธิดา โอเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงพรชิตา สุตนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กชายบุญยกร เปรมจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงชลลดา เฉิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงภัคพิชญา เชิญขวัญศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงวรัญญา แสงมณี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กชายพัชรพงศ์ ภูมิสิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงสุชัญญา เทียมทัด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สวัสดิหว่าง

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กชายกิติภูมิ สาคร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ฝอยเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กชายญาณธร นิลพันธุ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายเจนณรงค์ คูสินทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กชายสุวัช สอนนุช
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กชายอนุสรณ์ โตรู้มัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายทักษ์ดนัย เบญจทรัพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงธันย์ชนก เกณเชียวชาญ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองกำพร้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงจันทร์ธิดา อู่จันทร์ฉาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมบัติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายธีระพล ศรีไพรสณท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

รอดเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายสหชัย แสงใส
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายกิตติภพ กลางแม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายพชรดล มณีรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัยมงคลสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กชายภูวเนตร แก้วประดิษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กชายจิรเดช อินทร์พรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กชายพีรกฤต ยิมอำ

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กชายนที ผิวเกลียง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงเอวิกา สอนตน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงวรกมล แก้วประชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีม่วง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงปกิรนันท์ ใครบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ รีนับถือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายนิติกรณ์ ไซทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายนิติธร ทัพนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายนฤชิต นวลทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฤทธิคำรพ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงอารียา ช่างอ่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล จากโคกสูง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายนรวิชญ์ เจียบนา

๊

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายอาชนะ มิตครบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปรีดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงสุทาทิพย์ พรรณา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงกชกร แก้วประชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กชายชวาลย์วิชญ์ จันทร์สนิท
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา หาญสุรเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงณัฎฐพร ศรีภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กชายปกรณ์ โรจน์สิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กชายศักดิกาฬ

์

แก้วพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กชายมงคล แสงสากล
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายภูชิสส์ แก้วดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายกรัณย์ภัฏ แก้วลภัสวงศา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายจารุวัฒน์ คู่มาลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายวาวี บัวประชา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายพชร จีนประชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กชายสหชัย ดีเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กชายศิลา กิจเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา จำเริญดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ พิรัชวิสุทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงณัฐรดา แย้มประชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงนวพร กิตติปญโยชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ทองเทพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เลียวกิตติกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงสาริศา ยางสูง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายวราวิชญ์ ศิลายงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายธนบดี มารุ่งเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา นาชัยลาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงชวิศา ปยะรัตนวัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงเพ็ญสิริรัตน์ สนสอาดจิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงศิริภัสสรณ์ พรสุดาชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายสรวิชญ์ ใจยินดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงฐานิยา รักกมล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงภูพิงค์ ศิริมหากุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายพิศุทธ์ แอ่นสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายธนาภัทร ผิวบัวคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงอนัญญา อินทร์บำรุง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงอภิสรา ชุมพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงสิริมา จินดาเย็น
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กชายสุทธินัย เลิศวิจิตรกุลชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงปุญยวีร์ อัครสุพัฒน์กุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงอนัญญา ดำรงธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงชาลิสา แสงพิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายธนะภูมิ มีรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา แก้วกอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงอธิชา พันธ์ผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายณเอก สระทองห่อ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กชายภีมรพัทธ์ เอียมอินทร์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กชายชยธร ยอดดำเนิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายนนท์ -
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงญาณิศา อธิกวิศาล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงนิรมล ปานนิยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กชายวีรภัทร อยู่ในวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงแก้ว ตาสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงจิราภา โพธิหล้า

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงนภเกตน์ จันนามอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงนำผึง

้

นนทะเสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงไปรยา แก้วเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กชายศิธิพงษ์ มังกะโรทัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงณัฐพร การะเวก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายภากร นุ่มวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายเอนกพงษ์ พริงรักษา

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงแก้ว -
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงปานทิพย์ อำสำอางค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงพรหมพร วงสุวอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงนัสชา แก้วสมบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กชายนนท์ ทุมพล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กชายพีรวัสส์ เกลียงเจริญ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กชายวัชรพล กุลบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กชายวิษณุ กรองแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายสุข ตาแกน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงธีรดา คงนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงพิริสา ลอยแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงอวัศยา ชังคะนาค
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายศราวุธ โหมดมณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงธิดาวัลย์ ศรีสำราญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กวดนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายนลธวัช โพธิสอาด

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กชายพัชรพล กองทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กหญิงสหพร พันธุ์มาลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายกฤษกร ระวินหรรษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายเจตพัฒน์ จิระสกุลไทย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายชินวัตร แจ้งนุช
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายศุภกร ประสงค์ดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กชายอดิศร สัตย์โตนนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงภควดี เรืองสังข์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายภูริภัทร์ กองตาพันธุ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายนพดล เสือเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายธันวา ทองเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปนสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงศวิตา ธะดวงศร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายวิชวิน หมายมุ่ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายธนากร บูรณัติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๔

นายอนุศิษฏ์ ฤกษ์ดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงเกศินี วิรัตน์จันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงฟาใส สุขอิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย วีระวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา วิลัยฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๙

นางสาวอัมราพร สามคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๐

นางสาวปณฑารีย์ สงหมด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๑

นายคุณากร พรมสวรรค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๒

นายเจตนิพัทธ์ แก้วแสงทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๓

นายณัฐกิต วิลานันท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๔

นายปรเมษฐ์ ชูชมชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๕

นางสาวณิชชาวีณ์ รวีศักดิพัฒน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๖

นายฉลุย สุนทรพฤกษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๗

นายฐิติวุฒ ด่อนสิงหะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๘

นายธราธร นันทโกวัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๙

นายภัทรดนัย ถีระสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๐

นายสิรวิชญ์ สุจิตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๑

นางสาวอังคณา อาจหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๒

นายธนัช คำปอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๓

นางสาวเกวลิน แอบสุรางค์คีรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๔

นางสาวชนัฎฎา เนืองโนราช

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๕

นางสาววัชรี พันธุ์ประชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๖

นายนัฐวุฒิ เขียนวาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายกรวิชญ์ สมาแต่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายกฤตภาส
ธนารักษ์วรานนท์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กชายกสิณพจน์  สุขุมกาญจนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายกันตพงศ์ ทองสุกมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กชายกันตภัค ศุภนิธิวรกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายคณพัฒน์ คงอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายคทาธร พุทธิจุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายชวัลวิชญ์ วิเศษอรัญญการ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กชายชวิน เสมาพิทักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กชายชิติพัทธ์ โสภณดิเรกรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายโชคทวี พรหมคำน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายณภัทร สุขประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายณภัทร รตาภิรักษ์กูร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายณัฏฐกรณ์ เผือกพูนผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เมืองรมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๒

นายณัทฐพงษ์โชติ ศิรินภัสโภคิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายตนุภัทร พูลทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายธนโชติ หลีล้วน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายธนภัทร์ แก้วเมฆ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายธนภัทร เพชรเรียง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ คำประภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายธันวา พุ่มประสบ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายธีธัช ถินศรี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายธีภพ บุษบา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กชายปณวัฒน์ ปริปุณณะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายปรัชญ์ ยอดสุรางค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายปรานต์ แก้วไสย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายปวริศร พุทธจักรศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายปุณณ์ธนิก วิมุตตานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กชายพงศธร สุวพานิชย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กชายพณฎฐ์ ชูวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ภมรสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กชายพันธุ์ธัช กุลชนะไพจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายพัสกร แปงใส
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กชายพีรวิชญ์ มูลไทย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กชายภัทรพล ศรีคำขวัญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายภูมิสิษฐ์ วิจิตเทอดธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กชายวิชญพล เตวิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายศุภกรณ์ชัย ทองรวย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายศุภฤกษ์ ฤกษ์เกษม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กชายศุภสร สังข์โกมล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายสธนธร ปรากฏดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายสรชา กาญจนนิมมาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กชายสรภัสทร์ ธุรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายอติวิทย์ วงทาษี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กชายอมรินทร์ สุทัศน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กชายอัครเดช สุขอนันต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กชายอัครพล สินอยู่
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กชายอัครพล ทศพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

หวังวัฒนะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กชายชมเมือง สิงหากัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์
จรัสเดชธนาวัฒน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายฐิติพงศ์ คชเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายณัฐกรวิชญ์ อามาตทัศน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายธนดล จินดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายธนนต มาตย์ภูธร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายธานัท ภวัครคุณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายพลวิชญ์ งานเพียรเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายภูมิรวิชญ์ ประยงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายยศพัทธ์ อุทัยแสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กชายวัชรศร โพธิทอง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายศิวกร ม่วงทิม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายสกุลภัทร์ คล้ายถม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กชายภานุวัตร อยู่นาน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงนภัทสร สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงสโรชา มูลจุล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายอ๋อง คำแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงภัคนภา คงสดุดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงพิชญา เปยสมุทร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงสุพิชยนันท์ คำสวาสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายชินกฤต คงบำรุง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงคณิศร พอกพูน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กชายพิชญะ แสงหงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กชายอานนท์ มาลาเวียง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายสิทธิพร สุขประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายสมพร คำทน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายดลพัฒน์ เณรเนือง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงภัคธราดา ปลงใจ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายนิติพงษ์ บุนนาค
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายวรัญชิต กลมเกลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ เบียวบังเกิด

้

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายนวนันท์ คชายุทธ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน ไม่ปรากฎ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงศิรดา แก้วเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงปทิตตา เมฆลับ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กชายวรวุฒิ กอกล่อม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กชายปองคุณ ภู่ระโหง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงอารยา เจริญบางจาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงสิริธีรา นนท์อรรถวัต

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายวสันต์ ผาสีดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงปทุมรัตน์ แจ่มฟุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กชายทนากร เผือกผงาด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กชายวาที ศรีงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายณัฐพล ทองอู๋
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายชุติพันธุ์ วงษ์วรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายธนกร พุทธบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายธีรเมธ มีเผ่าพงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายทินกร จงห้วยกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายกีรวัฒน์ ชัยรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๖

นางสาวรัตนาภรณ์ หาญเวช
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๗

นางสาวจินตนา ฟกสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัทร กานต์ดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงปวริศา ปรีสุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงวนิดา หมัดตะเล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงภาณุมาศ ก้อนจันทร์เทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงณัชชา เทศสมบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงปราณี บุตรบำรุง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงญาฌาธิป บุญเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงนิราพร จิงจ้อย

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงเกล้าชนก มันหรัง

่ ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงศรีสุดา ตรงจิตรเกษตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงธนพร ทรรศนสฤษดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงพลอย แก้วจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงณธชล พูลสำราญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงพัชรา สังข์ประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงสุทัตตา ซุยเสนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร ปรวิศาสรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงพาขวัญ แสงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงจิวเวลลี

่

พิมศรีหาวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงฐิติชญา มณีจินดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงสุรัสวดี มะอาจเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงสิรินภา สุขสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงปภัสรา กลินถนอม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงรุจิรา วันโนรัต
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงขวัญหทัย งำตัว

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงมุกดากร อ่อนประทุม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ รอดตะเภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สรรเพชญ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงทัศวรรณ ศิลปกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ วาดสาคร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กชายภัคพล สีนวล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กชายวรวุฒิ พัดมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กชายสิรภัทร เอียงสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์สุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงนริศรา สัมพันธมิตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงวิภาวี มาบุญคง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงสาธินี คร้ามสมบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ลิมสงวน

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงเอมอร รูปหล่อ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายภัทรพล พร้อมเพียรพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงกาญจนา คร้ามสมบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ หาดแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กชายวิชญา เกิดแตง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วัดเชิงเลน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายอนูม คงมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงกุสุมา สุทธาทันต์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงเกณิกา กรมศิลป
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงชยานี สุขแสง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงปริชาติ กล้างหลวง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงวิมล แสงสุรีย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงสุธาวัลย์ แก่นจวง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงมินท์

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา นายแบน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สิงห์โตงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กชายต้น สาวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศรศุภราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายอัครพล สุขนาแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายไกรสุรสีห์ ฉาดนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายพร แสงสุรีย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงสุนิสา เรืองประชา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงซัน -
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงชนันภรณ์ พระจันทร์ศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาเสร็จ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงอารยา -
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงนิชาภรณ์ เทียนวิหาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กชายภูธเนศ กมลชิต
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อู่ตะเภา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงชุติมา ติณจินดา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กชายสีแร่ จันทะวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงไปรยา รุจิพงษ์เกษม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กชายศุภชัย สุทธิโสม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงนฤมล แซ่เล้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กชายปรเมศร์ อ่อนไสว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงสุธิดา มณีวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงพัชรศรี อ่านคำเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงวรรณวลี นิเรืองรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายแก้ว คำแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายกิตินันท์ ตาเกวียน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ประพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายอภิวุฒิ เชียงกาขัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายณัฐวัชต์ แสงรักษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายเมธี เหล็งบำรุง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายชนาธิป ศรีภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงดวงใจ หน่อแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงเอวิตา ปรางทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ซอคลองตัน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีจินดาวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงพีระนุช บุญกระสินธ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายวรภัทร บุตรบำรุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์รักษา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงนิติพรรณ การะเวก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๗
เด็กหญิงพลอยพรรณ ลิมประเสริฐ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงจิตภรณ์ เลิศวิจิตรสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงกมลชนก ตรีพงษ์พันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายไม้ อูเม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายภูวเดช แช่มช้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายศิรวิทย์ บุญรอด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงภานุมาศ ยาโสภา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายกฤษฎา ปานสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์สมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กชายเพิมพูน

่

สุขจิต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงพรสรวง อู่ตะเภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สาระบุรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างใต้ วัดบางช้างใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๐

นายกิตตินันท์ ประเสริฐธนกิจ
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๑

นายกฤษดา จรดล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๒

นายภานพ แสงพิทักษ์
๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๓

นายภานุพงศ์ ศรีเนธิยานนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๔

นางสาวชาณิดา เดชอิมรัตนกุล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๕

นายณัฐพล ศรีงาม
๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๖

นายปฐวี พวงจำปา
๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๗

นายศิขรินทร์ มังคราช
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๘

นางสาวนัทธ์ชนัน ปอมงาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงชมพู วีระสมวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงภัคจิรา อยู่ในวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงฐิติยา ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงอรุณีย์ ทุมเสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงปารวี จรดล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงนฤมล พิษสมัก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงกุลภญา ธำรงจินงี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี สร้อยมณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงภริมา เย็นสบาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กชายภูมิทัศน์ เย็นสบาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงญาดา คุรุวัชรพงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กชายสงขลา ประสมสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายพลากร มูลสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายวชิรวัชร เสมสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กชายจักรพงศ์ อยู่เปนสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กชายธราดล นิมนวล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายพศวีร์ ทับทิมทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายชนินทร์ พรหมทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฝอยพรมราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กชายปวริศ ศรีทินอยู่
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายภานุพงศ์ ศิริไตรรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายกฤติณัย เตียมนา

๋

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กชายรวิกร เกิดสรรทัศน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กชายศุภเสกข์ วงศ์บุญมาก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กชายนัฐพงษ์ ชุ่มใจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายพีระพงศ์ มิงชัย

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายกฤตนันท์
เคลือบวัณณรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายณัฐชนนท์ พิมพ์ศรีกลำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กชายชัยธวัช น้อยนารถ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายกฤษณพัฒน์ หอมบานเย็น

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กชายนรุตม์ แก้วชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายภาณุพงศ์ ธนภาชน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายสิริภูมิ ภูมิถาวร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายนรวุฒิ เขียวงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายพัสกร กรรณโม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายอัษฎา อรรคนัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายพิสิษฐ์ ธนัทสิริพงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายพงศกร ไทยทวี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายปนทอง กิจสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายณภัทร ชัยมงคล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายอัครวุฒิ พระเกตุเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายภานุวิชญ์ กำเนิดวาณิชย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายสิทธิชัย แก้วประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงอรอมล แย้มผกา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงสุมล นิธิปฏิคม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงธนภรณ์ อิวชาวนา

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงนันท์นภัส พลชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงกุลิสรา วงษ์ดนตรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงอนุธิดา สังข์ปรีดา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงนภัสรา พานทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงสุชาดา เหรียญประชา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หมอยาดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงพัชราภร ยีสุย

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฝปากเพราะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงสวภัทร แช่มมันคง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงมนภัทร์ นันท์นฤมิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงชุติกา วชิรกิตติวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงอโนมา ศรีสูญจีน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงปณิดา ศรีพรหมมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงเติมสุข อาการส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงณัฐวิภา ดุสฎีกาญจน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงนนทลี ร้อยอำแพง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงเข็มหอม เบาเนิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ วงศ์อินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงเฟองฟา ภิรมย์นา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงศิริภัสสร วงศ์วิเชียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงภาวินี เกตุแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงปวิชญา ภุมมาลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงณฐนนท์ ครองบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงสโรชา ขุนหมืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงลลิตา น้อยพิทักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ไทรพรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงจันทกานต์ พุทธเมฆ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงนิธิมา โตสงวน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงนาขวัญ จิตต์เอือเฟอ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงชญาดา ปลืมถนอม

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงสวิตตา คงทับทิม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลับพลกรัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงเมธาวี บัวเผือน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงธัญชนก กลินแพทย์กิจ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายภูวศิน เหมือนท่าไม้
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายพชรพล แม้นสมุทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ วรนาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงฐิติพร อรชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ แทนนิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงพรนภัส ปุจฉาการ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงปใหม่ ไชยบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๗
เด็กหญิงพลอยกัลยา ธนินสิทธิวัชร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงณัฐพร แก้วเกตุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงวรนันท์ จันทร์สมวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กชายวรรธนัย เหลืองดำรงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงมนชิตา กิจภัทรวิทย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กชายพัสกร แก่นศักดิศิริ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงณฐพรรณ หนูแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค เจตนาภิวัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ สุขสงวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ซิระเซ็น
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ระหงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงวรรณิศา นุชจรีพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงดรันรัตน์ พินทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงมนทกานต์ เฮ้าเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงกุลนิภา ผุยปุโรย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงวันใส คล้ายทวน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายฐาปณา คูหะธรรมคุณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายฑีฆวัฒน์ พานิชเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายกชกร นำคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายทศวรรษ ยุทธเก่ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายธัญญพัทธ์ พุ่มต้นวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โยธาจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายจิรภัทร ศิริพิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายอภิวัตน์ บางอีเกร็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กชายธนภูมิ นาเมืองรักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายทักษ์ดนัย แรมชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายชัยณัฏฐ์ เกิดนก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายชณณ อัญชันวัต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมบูรณ์ศร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายก้องเกียรติ พิมโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายชนกชนม์ แผ่นคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงกัณธิชา นาแพง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงธนวรรณ อินทราพงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงณัฐชยา รัตนรักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงณฐินี
เจิมศรีแจ่มจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงอรจิรา ทวีกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงอรปรียา หุ้นสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงลัฏฐิกา ปางลิลาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงศศิธร เซ้งรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงวาสิตา ระหงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงนวพร นุชนงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงอมรลดา รอดภิรมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงชนากานต์ พึงจีน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงพศวีร์ ศรียารักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงวรัญญา เหรียญประชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงกมลชนก ภูถุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ อ่อนจาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงศตายุ บุญประคอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงปณิตา กลินเชตุ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงชมพู่ จงดีหาญชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงณนิภา ไอยะโก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กชายชัชวาลย์ จันทะหะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงจริยารัตน์ ผาเคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายอัครชัย สวัสดีจุ้ย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สุคนธาภิรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงมลชณัฐ จันตรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายประวิทย์ งามวลีพจน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ สัตย์ธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงนรภัทร จาบถนอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ รอดไภย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงภัคจีรา ผลศรัทธา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงเพ็ญณสิริ ทองธนวัฒน์กุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายกฤษณะชัย สิริทวีสิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายพีรพงค์ อยู่ถนอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายจิฑาพัชญ์ ชูสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงพลอย พวงมาลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงปาลิตา คำหอมกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐาพร
กิตติปญญาธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ จุกมงคล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายวสุพล ลิมสงวน

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กชายณัฐภัทร พรหมศร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กชายนราธิป วิริยพรสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ พึงบาง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายธนวัชร์ สุขสงวน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายองอาจ นุชจีด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายนราวิชญ์ ไชยปายาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงสุฤดี บำรุงธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงอมลวรรณ อุบล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ไพรจิตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ปลืมถนอม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๘
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พงษ์อุดมปญญา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงฐานัฐภรณ์ โคสาดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงแพรวา วงค์อนุบล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงชนิดาภา โตเอียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงปรางค์ธิวา ชาวเวียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงณัชชา ศรีเมฆวงษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงกิติยากร ทองอ่อน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงหทัยชนก ปรางเล็ก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนตายศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายภูริภัทร ปนถานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายเนติวัฒน์ วารีสดใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายนพรัตน์ เพชรปอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายธนกร วงษ์สวรรค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มีประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กชายณัฐพัชร์ ชมวิหค
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายวรรณธร ทางชูแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายศักรินทร์ บุญชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กชายสุวโรช ไทยอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กชายธนกฤต ดวงผาสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายเนติพล ยิมพันธุ์

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายณัฐดนัย จันทะชม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายณภัทร สือมโนธรรม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายเขมอุดม ศรีเดช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กชายอภิโชติ เสือยง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายกฤตทอง ด้วงอนงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายพงศภัค การะเกตุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กชายพีรวิชญ์ กูแบ่ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คามบุศย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ กองสุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงพิยดา บูรณัติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงกฤษณา ศิริปญญา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กชายเรวัตน์ สูงทรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายจิรายุส โอภาตะวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายชัชชัย มณีรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายอนุรัตน์ ลิมทองคำ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กชายรณพัสด์ วชิรปทมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงศรัญญ่า ศิลารัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงชนิกานต์ แช่มช้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปนเจริญทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงนาตาชา บุญรอด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร วรรณรังษี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายต้นกล้า เขียนสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายวริทธินันท์

์

บุดดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายภัทรโรจน์ อนุสรณัฐพงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายธาดา เซียงว่อง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตันเสถียร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายยศศรัณยู สามประทีป
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กชายเขมรินทร์ แก้วคงคา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายอิทธิกร ชัยยะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กชายกนกพล แสงวิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กชายนพกร มณีสีขำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายปติพัทธิ

์

เอียมละออง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงศวิตา เกตุฉำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงญาณัจฉรา ภูครองทุ่ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงปรียานุช จูคง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี ประกอบสัจจกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กชายภูวดี นาแพง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เอียะเผ่าพันธ์

๊

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กชายพระนาย ติดยงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงบุญฑิกา คงถนอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงกัญจนพร นำแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงวริศรา รัตนดวงตา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายคณาธิป นวกวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กชายเขมชาติ คำหอมกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายธนากร เรือนเพ็ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กชายชาคริต ทับโถม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กชายชโยดม ปรมโสภณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงธิภาพร กลำผ่องศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงชนากานต์ จันทรศุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายพันธุ์ธัช หะยาจันทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายพรชัย ปนจินดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ ไหลวารินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงกวิตา หนูวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ กำนารายณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายเดชาธร พยุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายธรรมรัฐ ชัยสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงกษมา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงวรรณวษา ภูมิขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงกรรณิกา บุตรวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายเจตพัฒน์ ปานราตรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายโกพงษ์ วงค์อิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายสหัสชัย ศิริทร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ยะอัมพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงณัฐวดี ดำริห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายจิรภัทร กลัดมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายนครินทร์ นึกสวาท
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายรักชัย จันทิพัฒนา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายอภิชาติ โพธิชาคม

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ แก้วโกมุท
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายกมลภพ สุขชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงณภัทร นามโคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงนันทนัช ฉิมมาลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงพนิตพร บุญแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ทองประเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงอรนภา กลินศร

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงอัญญาดา เทียนเล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายธีรพันธุ์ ภิรมย์เบียว

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สุขสมโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กชายอติชาติ หอมรืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายวัชรพล ปานสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันดำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายอธิพัชร์ อธิชัยเรืองวุฒิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายวรรณวุฒิ แก้วทำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายจักกรฤบณ์ ปานสกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สงกระสินธุ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายประพฤทธิ

์

บุญนำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายชัชพงศ์ ทองดีงามเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายณัฐพนธ์ สาระกิจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงปรีชยา จันทร์คลองใหม่
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายธีรภัทร ใคร่ครวญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายวีระพงษ์ ปานเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงทิชา พยุง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงพัฒนวดี นะวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายชัยพฤกษ์ อมยิม

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงไทย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงประไพ เพ็ชรวิสัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงกุลธิดา อัมภะวา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงมณีมุกดา อุทรส
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงสุกัญญาวีร์ ฉิมเพ็ชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงนิชาดา จีนประชา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จงจอหอ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงพิมาดา ทินวงษ์สวย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ แตงสุข
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายทศพร กิจเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงราตรี สุขประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประแดง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กชายธนวรรธน์ คะสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กชายวรพจน์ อุตมะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กชายคำ แก้วสว่าง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กชายศรัณย์ภัทร วรรณโพธิพร

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายสามนะโม เชอหมือ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางม่วง วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายวีระพัตร นำสุวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายพฤษภา วงษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงเนตรนภา ริวบางยาง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายปุณณสิน วรสุทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายภานุพงศ์ ดวงอาจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ เรืองสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงธมนวรรณ สำเริญรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงอนุธิดา วัชรานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กชายบวรภัค แสนเขือน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายคธาวุฒิ มาสมบัติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายชนาธิป แก้วประทุม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายธนพัฒน์ มณีจินดา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ สมัคราษฎร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายนาวิน แซ่ไหล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายศรัณย์ แซ่เตียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายสิทธิพันธ์ ภู่เจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

เขียวขำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงกาญณัฐ เถือนเภา

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงทิพย์นามา ทองเนาวรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงนภสร สุพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ่งไซ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉิมจินดา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ บัวพึง

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงภรณ์ทิวา สุวรรณกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงสุภาสินี ยังอิมสุข

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา ขันทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงอรอุมา แสนระวัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กชายกฤษฎา เชือแถว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายจิรายุทธ์ โตสาคร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุเพ็ชร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทราศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายอัมรินทร์ พลายละหาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงณัฏฐวรา ตันวัฒนะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงณัฐวัน แย้มสำรวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงปาลิตา ชิวปรีชา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงปราริตา มีกำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงภรณ์อลินท์ รุจิคุณาลักษณ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงวัลลภัคร ทองอนันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงศิรประภา สังข์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กชายเจษฎากร แทนนิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กชายชนะศักดิ

์

กังเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มีหว่าง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กชายธนาพล ชาวบางน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายพงศกร ทรัพย์ประเสริฐ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายพัสกร แอสุวรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายภูริเดช ตุ้มม่วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายยศพล นาคแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายวรเชษฐ์ สนันแก้ว

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กชายออมสิน เกิดสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงจตุทิพย์ บุญมีฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พุ่มสงวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงวรกานต์ แอสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงวันวิสา พิมพาชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผดุงภักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์แถม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงอัญชิสา ฉิมชูกุล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายนนทวัฒน์ หมันหาโชค

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงอริสรา นามฮุง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงแตงกวา ทะจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงแตงโม ทะจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายกรพัฒน์ ภู่เกตุ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พัดใจดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงผกามาส ถ้อยทัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงสุณิฏรา กานดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กชายนัทธพล หาสุข
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงปพิชญา สุ่มจินดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พาสุข
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงรุ่งธิวา คีรินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เอิบสำโรง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายภูวนัย ครุสมุทร
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายธาวิน ผึงสิงห์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายธัชพล ธนสุริยกุล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงวิภาพร วรรณา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงภัชราภา พิมพ์แป
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แคนจา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายอุกฤษฏ์ พลาหก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองใบอ่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ หิรัญโท
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงวาสินี ธนสุริยสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงปณิดา พิณทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา แสนเขือน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายนราวิชญ์ ทองภูธรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กชายปาณัสม์ บุญส่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กชายณัฐพล แซ่ลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายฐิติพงษ์ ทรัพย์แต้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงพิริยาพร กลินบำรุง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายอภินันตชา คำยา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กชายกฤษฎา บุญชู
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายพีระเดช ถวายนาค
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กชายศิรเทพ ตู้คำ
๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนใจ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายกรรชัย วรรณอุบล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายสมพร รัศมี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายกิตติโชติ สนบ้านเกาะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงศิรินทรา มังชาลี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ กวีกิจพฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา หลักดี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๖
เด็กหญิงกาญจน์ชนิดา

ดือราแม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงสุปนยา วรรณอุบล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงณัฐิกา มหาปราบ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายอรรถพล สุขสำราญ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายนวภัทร ตันวิเชียร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายนาวี กัลยาณะการี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายธนาวุฒิ จรดล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงกิตติญา หนูมาน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กชายธนภัทร ณ บางช้าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายศิริยุทธ ชาติเชยแดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายนราธร เสวกจินดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายพีรภัทร นุ่มนวล
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายอนุรักษ์ เกตุแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายธนดล โพธิทอง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงอรุณรุ่ง ภู่ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงวีรดา กลำคลองตัน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงรพีญา รัสมี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายแปะ บักน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายรุ่งเพชร อุทัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ชาวใต้
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายวราวิทย์ เฉียวเฉ่ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายกฤษณะ สงวนพัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายเอกรัฐ คงศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายณัฐภัทร เกตุแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ รุ่งเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายธงทอง รัศมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายนพดล สิงหกมล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดพลอย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงสิริกานต์ ด้วงสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะเพียนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายอมรเทพ ขันทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายศุกลวัตน์ มกรเสน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงวิจิตตรา วงศ์นาค
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็ชรดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงเบญญาภา จินดาพลอย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ เต็กจินดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กชายศุภภานันท์ ใช้เทียนทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองจินดา วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงสุชาดา เอียมจินดา

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงชฎาพร เอียมจินดา

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ลิมสกุล

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงคำพัด แสงคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กชายศุภสิน คุ้มเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชจินดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จินดานิล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๐
เด็กหญิงตริญญาภรณ์

โพธิแก้ว

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กชายสุพกิจ มณีกรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายสินชัย มณีกรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉาง วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายพิชุตม์ รักสัตย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายเหลา ไทยใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายหลาว สวนส้ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายสิทธิชัย บุญเกิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพาดหมอน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายสุเมธ ปานไหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพาดหมอน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงนิสา จุมมะพะสุก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพาดหมอน วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายกิรติธร รัสมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ทรัพย์แตง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ใช้เจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายทศพล พวงศิริทรัพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายธีรภัทร เมฆเลือนลอย

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กชายนราชัย พ่วงเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายพงศกร เอิยะมณี

๊

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กชายมานะพล เผ่าเอียมจีน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กชายวิริยะ น้อยนารถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงณัฐสุภา ปานสำราญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายนรภัทร เกิดเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชืนวารี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กชายอนุชิต อิศวิลานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงณิชกานต์ กัณฑ์บุญมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงพรพิมล สุกโทน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กชายจิระพงษ์ จุลดิลก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

แก่นสวาท
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๖

นางสาวจันทิมา รอดจินดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ น้อยนารถ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กชายธนโชติ คงแจ่ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายพงศธร บำเพ็ญเพียร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีประพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายภูผา สุจจิตรจูล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีประดิษฐ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กชายศุภชัย แลเชอ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กชายสิธร จอมพงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายสุรยุทธ เกิดมณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงกชกร ฉิมจินดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงกนกพร สายสุนทร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงนภาพร ฮงเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงบุญญรัตน์ โพธิเจริญสุข

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงปรินดา สืบดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงพิชชา ตรีประเสริฐสกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก น้อยพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายเทพบุตร เหน็นสมบุญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายธนดล แช่มช้อย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขาวสอาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงอภิญญาพร ชูทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กชายศิริชัย ปลืมอุดม

้

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี สีนวล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กชายกฤษรินทร์ ธรรมวัตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พิณทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ น้อยนารถ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กชายธนภัทร์ ถินสาคร

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายวรเทพ พินทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กชายอมรศักดิ

์

หมืนนพคำ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองวงษ์ญาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงสิฑาสิณีย์ พัดมณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงบุญสิริ -
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงณัฐธินีย์ อุ่นใช้
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงสุชาดา มรกฎจินดา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เต็กจินดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กชายสรศักดิ

์

เอียมจินดา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ภู่พันธ์ชิต
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ คุณแดงดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงไลลา สร้อยมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงกุลณัฐ นาคนาเกร็ด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงพีรยา พุ่มมาลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๘

นางสุกานดา พิมพ์พันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๙

นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงพชวรรณ ตันศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงธัญญธร จันปญญา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงพลอยพิชชา ดีดวงพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงปฎิพร ทับเอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายภูมิภัทร ผ่องแผ้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายจักกฤษ กลำเสือ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กชายธนากร ศรีสดใส
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

หลิน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายพัชรพล แก้วยง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงอานัทญา สีมายา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวประดิษฐ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงนันทนา ศรีสุข
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญแรง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงพรธวัล เหราปตย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงศิริวิพา เบ็ญมาส
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายปฏิภาณ อาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กชายบอล จันทวรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กชายอภิชัย บำรุงแคว้น
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสังข์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กชายภูริ นามศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ มังษะชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กชายนวมินทร์ ผ่องใส
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ มะลิวัลย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กชายโกมินทร์ มินโมหา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายอภิภู จิรชยากิตติ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ โสภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายธิติพันธ์ สารหล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กชายณัชชา ยอดสูง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายชยากร ศรีจันทร์แก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กชายวีระภัทร กองพิธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กชายโชติวิทย์ จันทมณีโชติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๑

นางสาวกมลาส ภูวธนาธิพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๒

นางสาวลักษณา ตรัยชิรอาภรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ ชาญสุทธิกนก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายนฐนนท์ ช้างเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงธัญวารักษ์ ฉัตรพลชัยวิริยะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงชญานิศ โชติศร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กชายอนุพงษ์ คุ้มกระทึก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วพึงทรัพย์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๙
เด็กชายเจษฎาบดินทร์

แสงสว่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงสุพนิดา ฉาวชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายภาคภูมิ เนืองมัจฉา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กชายนิธิวัฒน์ ดอนสินบูรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายศรณ์ ชาติโรจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายธเนศร์ วงษ์ศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงหยกทิพย์ ทิพยกุลไพโรจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงรวิสรา บุญนำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กชายสุภิญโญ เทียนปญจะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทัพชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงบุญยาพร อ่อนนาเลน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายวรวิทย์ แซ่เตีย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายธนกฤต แย้มประชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายธนวัตน์ แย้มประชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายพันเลิศ ลิจ้วน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กชายวสุธันย์ มณีอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายณัฐดนัย ถิระศุภศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กชายกฤษดา คุ้มครอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายธีรภัทร์ คำจันดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กชายจิรายุทธ แก้วไกรสร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงรุจิราพร บุญมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กชายนัทตินัย ชุ่มวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงจุฑามณี เพชรโต
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายปติ อกอุ่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายแทนคุณ วรวัฒนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายยศพนต์ รัตนปญญากุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายณัฐธเนศ ภิรมย์นา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงเข็มอัปสร เอียวคนอง

๊

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงธัญญมัย กันจู
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงสุธิลักษณ์ แสงงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงฉันท์ชนก นุ้ยเย็น
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เบ็ญพาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงสุรัลชนา แย้มโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงภาษิฏา หงษ์เวียงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายศักดิณรงค์

์

เกษกรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงธนพร สนอุป
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ วงพินิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายสรวิชญ์ ครูภาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงอมราพร วงค์คำคูณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงชญาดา กลันเกิด

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กชายณัฐภูมิ ฟบประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายพิธิวัฒน์ แก้วสุจริต
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายกฤตพร อ่อนนาคคลำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายชุติพล กระสัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงพรนภา จำลองเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายชัยพัทธ์ บุตรดาวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงลักษิกา เลิศสำราญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายณภัทร โชติสาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงกรวรรณ ประมวลสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ แสงสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายปณณวิชย์ เหียมหาญ

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายนรณัฏฐ์ สวัสดิพัฒนกิจ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงพิมพ์พร แกหลง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายนิธิศ ช้างหิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายพงศ์ธัช บุญมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายณัฐนันท์ ลีทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงสมิตา ทุมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงขวัญข้าว อังคะทายาท
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีแสงทรัพย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ ทองบาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงอภิชญา สารนารถ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงปทิตตา ศรีประเสริฐ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายเอกศิษฐ์ ภุชชงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายนิติภูมิ ทานกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ เนตรบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายกฤษณพ ศรีสุภาพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา กรวยทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ กัลยารัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงปยกาญจน์ ฉิมช้าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงพิมศิริ พิมพ์เชือ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายศุภณัฐ ม่วงน้อย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๒ เด็กหญิงศศิประภาภรณ์

ธนูศิลป
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายนนทวัฒน์ วิชานาท
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงธนัชชา ปถวี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงวาริษา หงษ์นาค
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กชายชนกันต์ มาเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงอภิรัตน์ ถินแสนดี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายสุรวิชญ์ แจ่มจำรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายกิตติกานต์ สมสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงปริชาติ จานปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายจีระพันธุ์ รัตนจรรยารักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงสุภาวดี สุขยืน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ รอยประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงปริชาติ แตงอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงอรกัญญา มากดำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายวงศธร สังข์ครุฑ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายธนากร ทองสมเพียร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๘

นางสาวอริศรา ดำดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๙

นางสาวเจนจิราภา มลสิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๐

นางสาวณัฐภัสสร ศิริธราพงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๑

นางสาวสิริธร บัวสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๒

นายพชร กิจสง่า
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๓

นายวรวิช ภาณุวัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายธวัชชัย ทนุการ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงรักตะวัน เผือกทุ่งใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงรุ่งรุจี ภาษี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงศศินิภา ศรีใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กชายชิตตะวัน มันมา

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

เต่ารถ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กชายทินภัทร หมืนจง

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายพีรพล เณรบางแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงจิตตาภา ตรีอินทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงเพ็ญสุทิพัส ชืนมัจฉา

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงธนาทิพย์ ศรีต่ายขำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงธัญชนก พวงเงินสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงธันยพร ชอนหนองบอน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงนริสรา
สุวรรณฐิตปญโญ ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงนันทิชา เรียนเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงมุขมาฎา ศิริพิน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงลีลาวดี ง่วนจร
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงวณิชญา สามโพธิศรี

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงอรยา การนิยมทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แดงบุตรดี
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กชายพีรภัทร พยายม
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กชายภูศิตร์ จันทอก
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กชายเรวัติ
พลอยศรีธรรมชาติ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

กรองมะเริง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายสมภพ เพชรยวน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายสิรภพ จันละมูล
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงกุณพัฒน์ ขำพินวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงจิรัชยา มูลทองคำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงณัชชา สังข์ตรีเธียร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงธัญชนก ล้วนโค
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงปุณยานุช ขำพินวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ ฉำมา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงพิตาภรณ์ ขำสุวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงวนัชพร สุขลาภ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงสมัชญา กรประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงสุชานาถ เพ็ชรหยอย
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายกฤติพงษ์ เก่าพิมาย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายจรงศกร แจ่มนิยม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายณัฐพันธุ์ ลบไธสง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กชายธนดล เหลืองนำโชค
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายธันวา ใยยอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายพงศกร อินทร์คล้าย
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายพงศธร แซ่ตัน

้

๓๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ทองแท่งใหญ่
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ขำสุวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงณภัชชา อ้นหนองปรง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ชิวปรีชา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงอภิรดา เพชรเสมียน
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงนำอ้อ พรกระเสริม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายธนพล อินทร์เขาย้อย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงสุพิชญา คำมลทา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงกาบแก้ว ศรีวิชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงอรทัย แก้วมณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงหญิงยอ แก้วมณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายสิรวุฒิ นิเวศนิรามัย
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงปวริศา เปรมปรี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงทัศนีภรณ์ กังน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงเมษา ทรัพย์อุดมสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายเทิดพงศ์ เมฆจินดา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายบัณฑิต ทรงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงปญญาพร หงส์เอก
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงณัฐนิชา แซ่ก๊วย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงวนัชพร ทองแท่งใหญ่
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงวรัญญา คชศาสตร์ศิลป
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงกุลสินี ห้วยหงษ์ทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จีรวุฒิไกร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงวรรณพร ขำสอน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงจันทรรัตน์ อินเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงปยธิดา เนือนุ่ม

้

๐๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงกชพร พัดทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายรัตนะ ฟกบำรุง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ดวงปนตา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสียงเพราะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๗
เด็กหญิงยูน เคย์ ตอย

-
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายสิรภพ พุกแจงงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ ตรีอินทอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงธันย์สิตา ธีรสิทธิสกุล

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงนัทฐริกา ดำหนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์ยาปาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงปวริศา วรรณพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงสวรรยา เปลียนปฐม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา วรภาษี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงสุนิษา จันทร์กระจ่าง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ ดิษแช่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายชนภัทร ตรีอินทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กชายชาติชาย ศรีทองทิม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เวียงกนกพันธุ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายนภัส คำวงศา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ พรไกรเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายอธิยุต ใจตรง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กชายอนุรักษ์ ทองผดุง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กชายอรงกรณ์ เตียเพชร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายอัครวิทย์ สามงามเคน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายอำนาจ ขันนาก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา ขำสุวรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงฐิติยา บุญพริง

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงณนิฐา สุขลาภ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงธนัชชา แก้วพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงเนตรนภา อินทรง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงวีรวัลย์ บุญประสพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงสวรส คงบรรทัศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๕
เด็กหญิงเอืองลานนา

้

คำรังษี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงณิชากร นาคขำ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๗
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

พ้นภัยพาล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจิมศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กชายธนยศ สามงามยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กชายกฤติพงศ์ บุญพิศาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงธนัญชนก แซ่ตัน

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีแดงเกตุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี สามพันตับ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายธนากร แก้วมณีไทย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายธนวินท์ แก้วสุขแสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงโม ไม่มี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายธนโชติ
บุญประทุมวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงเตชินี
ส่องแสงกาญจนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงสิรามล ตรีอินทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๘ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา พุมมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงวรัทยา พรศิริรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายปฏิวัติ บุญประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงนิราภร รวีเดชดำรง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงปริชญา ทองดอนอำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงสุชารัตน์ แพ่งเกษร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงนัทธมน สุวรรณโน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงกัญญ์สิรี ทองจันทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงฐิติชญา ธีระกัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงณัฐพร จันทร์มา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงวรนุช เปรืองกระบิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๑
เด็กหญิงประกายดาว อ้นเวียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงโชติกา ประโรมจิตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงปทมพร กลินเมือง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงชนิกา นามะสัก
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์พันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงนันทกานต์ เลสัก
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มีถาวร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ อาจภาษา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ กร่างปรีชา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีสุวัฒนานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๑
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ชืนชมน้อย

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงจิดาภา สมภักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ พูนบางยุง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กชายธนากร เกลียวกัน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงกุลนิดา คำตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงจารุนันท์ สอนกิม

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สำแดงไพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงอชิรญา อุ่นวัฒนธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงนำมนต์ มีสำโรง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงศุภัทรวดี ประพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายพชรพล สังข์พราหมณ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายจิราคม โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ลิมประสาท

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายฤทธิกร บริรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายศุภชัย ฉิมขันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายภูธเรศ กลินเมือง

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์หอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงกวินนาฎ ทางเณร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงสิริวรรณ เนียมจีน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายธนัท แหวนอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายนพดล ระเมาะอา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายพงศกร เอกชาวสวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายศุภดิษฐ์ สามฉิมโฉม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ฉิมขันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ทีตังเปยม

่ ้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมุขดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ แห่งไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สามรอดภัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงศิริณทิพย์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แซ่ฉัว

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงอริสา ปราบพินาศ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงมาริษา บุญเลิศฟา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายกรวิชญ์ จังหวัดสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายกอบกานต์ ทมมีด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กชายณัฐกช เณรบางแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายปภาวิชญ์ ศรนุวัตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กชายภูวดล บรรณรงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายวรรณชัย จินเลียง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงรุจิรา อวนมินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๐
เด็กหญิงปราณปริยา เล็กแดงอยู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย ศรียา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงปวิตรา ยิมใจดี

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงอาริยา สงพรมทิพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายภูเตศวร จำปาเทศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กชายญาณวุฒิ ใจมัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กลินเมือง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กชายนรเศรษฐ์ เมธสุทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายศิริโชค นงนุช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายพีรวิชญ์ กิตติอังกูรพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงมัสยา ทองหมืนศรี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กชายชนินท์ณัฐฏ์ สกุลตันเจริญชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สกุลตันเจริญชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงเปรมศิณี รุ่งเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีรักยิม

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์อ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ แย้มศรีใส
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กชายพัชรวัฒน์ สีสองห้อง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงแพรวา เล็กสุวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงองุ่น สนันก้อง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายภาณุเดช เพชรเทียม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงรักษิตา สุขศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงสุทธวรรณ ธรรมเสนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายอชิระ เสาเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงธรรมิกา ชืนเลิศสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงนิชาภา หอมฉิว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงฐิตา -
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กชายเชาว์วิศิษฎ์ ชิณวงษ์เกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ยิมศรีใส

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายคมสันต์ เพชรคอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงนันทิภาคย์ โสดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กชายธนภูมิ โคมารัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงจุฑาดา หู้เต็ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายรัตน นาใจตรอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงศิราวดี ธัญรัตนชานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กชายชัยยา หาสีงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กชายคณิติน คีรีบุตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกิดเกตุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กชายภัทรพล สมิตชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงฐิติพร คล้ายวิเชียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงปรียาพร อินทร์เนตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงอริศรา คงสำราญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายปาณชัย ปลาบู่ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงฉัตรมณี ปราบภัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุญเกิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงปรียารัตน์ ตามสันเทียะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กชายวรุตม์ อุ่นเรือน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ ลิมประสาท

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายนนธวัต แซ่อึง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กชายคามีน อินนาสวน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กชายชรินทร์ธร เสถียรรูป
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กชายอนันตโชติ เพ็งกลัด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กชายสุทิวัส ใจมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายชินภัทร เพชรแดง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กชายธีธัช แสงภิรมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายอภิวิชย์ คันธะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กชายชยณัฐ เรืองประชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงบุษฎี มาลาหอม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงญาณิศา วรเทพนุทัศน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงชนิฎา วรเทพนุทัศน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สามพ่วงบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงจิราภา เกิดอุดม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา งามดิษฐใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงสุตาภัทร ภาณุศาสตร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังวรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายอนุชา สามงามไกร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ท้าวศรีเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายภูศิลป สามชูศิลป
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กชายอมรเทพ โพธิสุข

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายปยังกูร พันการุ่ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไทรแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กชายรพีภัทร วัฒนพันธ์ศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงบุณยานุช คำกงลาด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

เอกปดชา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถินวงษ์เกอ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงนิศรา เนียมแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงชญานิศ ลิมประสาท

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงศิรดา วิทยาขจรเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงภาสินี เหล่าปาสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงจิรวรรณ มาเปยม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ มาเปยม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงภัครีมา ปนปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงนิศาชล แซ่ลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงศิริประภา เสือบางพระ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายวุฒินันท์ พันมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กชายปฐมพร เรียนเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กชายอลงกรณ์ สีตือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กชายอนนทพร สีตือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ฐากุลบุณยพัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายเจนณรงค์ ศุขบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายภูริต
งามประเสริฐอาภา ๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายฐกฤต ชูสันติสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายคณพัฒน์ สมตระกูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายอัษฎาวุธ สังกะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงวิมลวรรณ แซ่จิว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงจันทนิภา แซ่เจีย

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงชุตินันท์ นุสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทร์ปาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงอภิญดา ศรีสุทโธ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่คำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงจันทการต์ รักบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลีปญญาพร

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายภควัต มากงลาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กชายวิริยะ สุภัทรศักดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ สามบุญมี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กชายธีรภัทร ชาวไชยยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายปวเรศ สระทองล้วน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายอภิชยา จิรวุฒินันท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงสุจิรา วงศ์ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงอนัญตญา ศิริพิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงรัฐนันท์ มงคลลักษมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สามงามเหล็ก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิลสุวรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงบุษกร โตอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดมรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงวรนิษฐา เกษร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงนัสสนันท์ ศรีชมทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายธนกฤต ตรีธัญญา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กชายธนกร เสือพยัพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สามงามเขียว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงจารุภา อ่อนสุด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงวีรยา สามกองงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงกนกพร พัสลัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายปวเรศ ภักดีเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายเสฎฐพงศ์ อินทร์คล้าย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๖

นางนงนุช อำเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๗

นายมนตรี วัดน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๘

นางสาวสุกัญญา ภู่ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๙

นางสาวสุพิณ วิจิตร์จัน

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
วัดสามง่าม  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๐

นายกรพชร แก้วรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๑

นายกัมพณ ศรีมงคล
๐๗/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๒

นายคณิตติน ศรีไทยพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๓

นายงามพล วงษ์มณี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๔

นายนภนต์ เกษเกษร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๕

นายณัฐพงศ์ ดวงศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๖

นายณัฐพงษ์ คุ้มถนอม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๗

นายประกิจ ขำดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๘

นายพิทวัส พลนิกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๙

นายมิงขวัญ

่

แก่นโพธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๐

นายวันชัย มากแพทย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๑

นายสรวิศ ไพเราะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๒

นายสุธรรมชัย แจ่มศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๓

นายอนุต อนุตธโต
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๔

นายชยพล หมวดนุ่ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๕

นายชัชวาล ร่วมรัก
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๖

นายชัยโรจน์ ขจรศิริเรวัตร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๗

นายดลภพ เลือนลอย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๘

นายธนาวุฒิ วงค์นาค
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๙

นายวรวุฒิ อินทะชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๔ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๐

นางสาวเบญจรัตน์ ทองผาสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๑

นายวิทวัส ยิมพลาย

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๒

นายคริสต์ แปงเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๓

นายจารุวัฒน์ ศรีมงคล
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๔

นายจิระ คิมประสูตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๕

นายจีรยุทธ จาดมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๖

นายชวรัฐ สุนทรอำไพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๗

นางสาวณัฐธิดา แหวนวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๘

นายณัฐพงษ์ กิจสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๙

นางสาวณัฐวรรณ ทองหม่อมราม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๐

นายธนดล แก้วมืด

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๑

นายธนาคม คงแถลง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๒

นายธวัชชัย พุ่มพร้อมจิตร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๓

นายธีรพงษ์ เห่งนาเลน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๔

นายรัชนนท์ มุ่งแฝงกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๕

นายวรวุฒิ แสวง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๖

นายวราวุฒ ภู่ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๗

นายศุภโชค จาดมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๘

นายสมประสงค์ พินโย
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๙

นายสมยศ รอสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๐

นายจักพรรดิ

์

สินลือนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๑

นายพัชรพล ยอดเพชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๒

นายภัทรชนน ประจักร์เมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๓

นางสาวศุภธิดา อนุวัฒนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๔

นายสิทธิศักดิ

์

บุญสมบัติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๕

นายอิงครัตน์ ดีเม็ด
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๖

นายฉลองรัตน์ กุหลาบทิพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๗

นางสาวณัฐนันท์ จรไพแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๘

นายตะวัน มีแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๙

นางสาวปริญญา แสนปาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๐

นางสาวปยะธิดา แก้วสมบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๑

นางสาวพรนภา ปรีชาศิลป
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๒

นางสาวภัทราภรณ์ สิงกันหา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๓

นางสาววิมลวรรณ มหาสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๔

นางสาวอภิชาดา ทองหม่อมราม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๕ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๕

นางสาวอารี เหมือนวงษ์ธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๖

นางสาวกนกวรรณ ดีกล้า
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๗

นางสาวณัฐกาญจ์ ประภัสสร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๘

นางสาวธมนวรรณ สิทธิสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๙

นางสาวนำฝน ใสมุ้ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๐

นางสาวประสิตา เพ็งนาเรนทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๑

นางสาวพรรณนิภา ทองพรหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๒

นางสาววิไลลักษณ์ แสนคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๓

นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสว่าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๔

นางสาวสรวีย์ ทองปาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๕

นางสาวขวัญจิรา นามวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๖

นายชัยชนะ เซ่งประสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๗

นายชัยฐกรณ์ แจ่มจรัสโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๘

นายณัชนุพร ศรีหาวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๙

นายธนากร บุญเติม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๐

นายนพรัตน์ สมพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๑

นายนริศวร์ ทองโปร่ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๒

นายสหวิทย์ พ่วงดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๓

นายสายหมอก สัตราศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๔

นายอัคราช เจียมจำนรรจา
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๕

นางสาวเกศราพร ฉลาดเฉลียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๖

นางสาวสุนิสา สุริยะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๗

นายธีรภัทร สุขยืน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๘

นางสาวบุศรา ทิมทองมาก
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๙

นางสาวยลลดา นาคสมญาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๐

นางสาวสโรชา สามประทีป

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงกาญจนา สะสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กชายกียรติศักดิ

์

พวงมาลัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โชคเฉลิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา จันทรศิล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงชนกสุดา นาคเผือก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงชวกร บุญสุภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พุกประทุม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงณิชาภา สวยบำรุง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายดชาวัต พัดโสดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๖ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายธงไชย กลินประยงค์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ เลาหบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงนัยเนตร สายหยุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงปาริตา แหวนวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กชายพิเชษฐ์ สะภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๕

นายพุฒิชัย ประกอบทรัพย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กชายภวัต พรมโคตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงเมย์ริสสา กิจสมัคร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายรพีภัทร อนันตศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ฮุ้นรักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ไหล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงสุจิตา มาลัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กชายอดิเทพ เถาว์ที
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กชายอนุเทพ สังวาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กชายคุณาธิป รุ่งเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงชญานิศ ราชแขวง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

มณีงาม

๑๒/๑๑/๒๕๕๓
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงชุติมันต์ ศรียาวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กชายณัฐพล ดวงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงบุญญิสา กิจบุญชู
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงปนัสยา แดงสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายภัทรโชติ รอดสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายภัทรพงศ์ สีตองอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายภูริ อุดมกิจไพบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กชายภูวไนย กล้าสงคราม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงเมญาวี ศรีสังวาล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงโยษิตา เฟองทัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ มุระกะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงสาธิตา กิจพิทักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายสุรชัย ไพรสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงสุวรา ตรีพาทย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีพุทธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงอทิตยา แซ่ลิม

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายอนรรฆวี หมายมัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายอันดา ชายสำราญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๗ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๕
เด็กหญิงอัมพรพรรณ บุญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงกาญจนา น้อยมณี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงเกศราพร ไล้สมุทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงชนาภรณ์ เลิศภานุมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายชยังกร มะนิเนียม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายชวัลวิทย์ รอดรักษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงโชติรส ผันเกตุกิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงญาณิศา ม้าลำพอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุภีย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงณัฐมล แก้วตา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงณัศรา อยู่ญาติมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายธนกร ประชาญสิทธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายธนวันต์ พิพัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายธีรโชติ ตะเภาพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงปภาพินท์ นวชุติวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงปาลิตา สุเพ็งคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงปยภัทร พัฒนพฤกษชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงพรนัชชา จันทร์สมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายพลพิพัฒน์ พรหมมา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ แวดไชยสงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงฟาใส นิลพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายโยนาธาน กิติเจริญรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๗
เด็กชายฤกษ์กระจ่าง มิตรมาก

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายวัชรพล ชืนภิรมณ์ (พ)

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ พุดช่อ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงศุทธานต์ รักภู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กชายศุภชัย มาลาสิงห์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กชายสหรัถ สมประสงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงสายธาร วงษ์จันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ภู่ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงสุธิดา พลขันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี แสงสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๗
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ สุทธิสินธุ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายอนันดา บุตรดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงอภิญญา ผดุงชัชวาล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทียนดัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๘ / ๒๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๐

นางสาวรุ่งรัศมี แก้วชู
๒๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๑

นางสาวกัณฐิกา สระทองคต
๓๐/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๒

นางสาวณัฐกานต์ อยู่ญาติมาก
๔/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๓

นางสาวสุกัญญา เพ็ชรนิล
๒๙/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๔

นางสาวเจสิกาญ กิจสมัคร
๑๙/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๕

นางสาวพาขวัญ พูลบัว
๒๒/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กชายชคพล ฤทธิรงค์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงณัทฐนิษฐ์ จตุพพรพิมล
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงเปยมสุข เปลียนสกุลวงศ์

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงฐานิตา แต้มมาลา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กชายณฐกร นาเก่า
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กชายรชต เผ่าหอม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กชายศิราวุฒิ กาญจนนฤนาท
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงณิศวรา ทองดอนทุ่ม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๔
เด็กหญิงกวิสรากานต์ กุลรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายนิติภูมิ ดีมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายจิรประพันธ์ หัวใจเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ เงินประเสริฐ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ คล้ายเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายอโนทัย ถึงสุข
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายพีรพนธ์ บุญรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงรินรดา โพธิทอง

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงธนพร โห้แพ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายศุภสิน เจริญศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงศุภสุตา โยธาวุธ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายชินวัตร พูนดี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงสุภัสสรา จันผ่อง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายศุภวัฒน์ สุรชาติเมธินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กชายอติวิชญ์ เกือมนตรี

้

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงอิสรีย์ หมันเพียรสุข

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ อยู่บุญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กชายสันติ ขำสุภาพ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เขียววิจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายภูรี โสธรประทาน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กชายกวินวัฒน์ ศิวปรียานุพงษ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘๙ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กชายปฏิภัทร จิตงามขำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงดนุลดา ถิระวงศธร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงพัชรี พุฒทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กชายชยพล อิทรนวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงจิรดา ถึงสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงมนรดา ดิษฐเณร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงสุขุมาลย์ ฉิมกล่อม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงอรวรินทร์ ตรัยกุลฉัตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี จ่างแสง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงกมลชนก ทาเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายธนทัต เหงียมสง่า

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงสมิตา ชายสีอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงปลืมฤทัย

้

บุญลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงญาณิศา แอบราฮิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายวัฒนา แสงทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายอนาวิน วารีสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงลดาพร รอดคุ้ม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายธนกร จตุพรพิมล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงพิชชากร แตงจุ้ย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กชายสงวนศักดิ

์

จันทร์ผ่องศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กชายวิชญ์ภาส แช่มลบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กชายฐิติวุฒิ กาญจนนฤนาท
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายอิทธิณัฏฐ์ น้อยทา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงณัฌฌิฐา อินทร์สายใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายวรท ติเยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กชายโปษัณ พรหมเอียด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายอธิปชก อัชรางกูร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงศิริประภา ยิมน้อย

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงนาเดีย พิพัฒน์ศิถี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายพัทธนันท์ เหล่าสุนทรียา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ ภู่ระหงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายภัคคพงศ์ มีสวนนิล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กชายพิริยะ ผลาผล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญกลำ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายณัฐกฤต น้อยทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๐ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายศิริชัย ธรรมบันดาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงณัฐธิญา เจริญสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงปพิชญา เด่นชลชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กชายธีรดนย์ ฐิติพงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ตัง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงกาญจนา ดีจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายปาณุวัสต์ วงค์สุทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงวีรภัทรา สังข์แก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายชยพล มุสะกะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายกมลเทพ มหาสัตย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กชายสิทธิโชค ดำสะดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายภูบดินทร์ เฉิดมนูเสถียร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายพิพรรธน์ จารุพรรธ์นกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายภาคิม วัชระประวิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายณัฐธวัช ศรันยุญาติวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายธนกร อวยชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงปุณยภรณ์ มีปาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายธีรโชติ ชาวเกวียน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายสิงหา นาคธรรมขันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายนิฐิพันธุ์ มะรินจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายนัฐพล รัตนประยูร
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายกวิน จำปาแพง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายวิสิทธิ

์

คูณแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงณิชาภา ปตธิมากร
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำมา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงวริสรา ลับเลิศลบ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงภัคจิรา เลียงเลข

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงธารารัตน์ หนูวัฒนา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ขันอำนาจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๙

นางสาวสมฤดี บัวอำไพ
๐๓/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ แสบงบาล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กชายสิทธิชัย อยู่ญาติมาก
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายณัฐกรณ์ จำปาแพง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายวัชระ ผุยรอด
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายศุภกฤต อยู่เจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๑ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายประเสริฐชัย เพ็งเพ่งพิศ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ นามขาล
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายจิรายุ ปลืมละมัย

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กชายพิสิษฐ์ สมาวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายกรตะวัน ใจเยือกเย็น
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กชายชญานนท์ หมอประคอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงภัทริดา ปนแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงฟาใส ดวงจิตรัก
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงปยธิดา เอียมเพ็ช

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงปณิดา เปรมประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงรดาธร ละอองดี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงเปรมยุดา พุ่มดียิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดรักษาทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงภัทรธิดา อำนวยทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงพัชราณัชช์ พิมพร
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงกัลนิกา ธูปทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงนิภาพร จุ้ยเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กชายอชิระ เขียวพระอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กชายพศพล พละเลิศ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กชายวัชรพงษ์ มณีสุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กชายณภัทร อุปสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

สวยงาม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายศิลา บุญเหลือ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายภานุพงศ์ ชันสกุณี

้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ต่าเปา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายอธิชาติ สุวรรณดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสมทับ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงดวงใจ อินทรกำแหง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงปริชาติ เหง้ามูล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงชุติมา ทองคำ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงรุ่งนภา วงสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงปนัดดา เร่งเงียบ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงจันทร์หอม -
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงภัควลัญชฏ์ จำนงค์ภักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทาบรรหาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๒ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายกิตติชัย สาละสาลิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กชายวรายุวงษ์ เหล็กอิม

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงภาพิมล

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงกรกนก สุวรรณะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงรินรดา คลังพิมาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายณัฐกร สายทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงกัญญา กิจนาเรียง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายกิตติชาติ อุทัย
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงจิดาภา ตะสุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์คำวัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๐

นางสาวณัฐศศิภร แซ่จัง
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กชายพลไพศาล นราแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กชายวรากรณ์ แอบท้องไทร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กชายวรภพ นราแก้ว
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงณัฏฐิญา นราแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๕
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เขียวพระอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา แอบท้องไทร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายกฤติพงศ์ นราแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับแจง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงนินนารา มณีวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายปุน พม่า
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายคิว เว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงโสรดา ขันแพง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายกฤษณะ มัจฉาพาณิชย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กชายนันธชัย กุลฉวะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงนภา สร้อยทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กชายวันชัย บุญจันทร์ศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๗

นางจุฑามาศ อยู่โพชนา
๑๙/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๘

นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
๐๕/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๙

นางสาวเบญจรัตน์ หงษ์จุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุดแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงสุวิดา สุขจินดา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ภูศรีนาค
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงจุฑามณี ศรียารันต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงพรญาณี เนียมแสง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๓ / ๒๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงอารยา สุวรรณพนัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงอรัญญา ลีเจริญ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชอ้อนชม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีโพธิอ่อน

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา เล็กประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงสุทธิวรรณ รุ่นศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงสิริกร จันทร์เม้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงสขิลา จันทร์เม้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กชายประจักกิต พวงพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กชายศิขรินทร์ บุติกา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ สระทองแซว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงสุภัสรา เฮงทองเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงปทมพร รอดไพบูลย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงพรชิตา มลภิรมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงสาว จันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายรพีภัทร รัตนภิรมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงพัชรมณฑ์ เพ็งเพ่งพิศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายกิจติพงค์ ทองลาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายสราวุฒิ ก๋องบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงมาริษา ภิรมย์เอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงกฤติมา บุญดอนไพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กชายภูริภัทร กันเฉย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายกะชามาศ ศรีพิมพ์ยิม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงอาภาพร มันยืนยง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายชุติพนธ์ ศรีคำหู้
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายลีซอ อาหลง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงอรยา วรานนท์วนิช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๓

นายภูมานนท์ ขุนเศรษฐี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๔

นางสาวสุพรรษา บริบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๕

นายธานทอง ศรีแสงทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๖

นายยุทธภูมิ วันดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๗

นางสาวธิญาดา โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๘

นายสรัล สำราญจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๔ / ๒๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๙
นายอมรเทพ บัวหอม ๐๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๐
นายจตุพล เกตุอำ ๐๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๑
นายจักรพงษ์ ตังต้นเจริญ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

นฐ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๒
นางสาวสุกัลยา มลคลำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสถาพรวิทยา วัดเวฬุวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙๕ / ๒๙๕

้
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