
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๗,๐๕๖ คน ขาดสอบ ๑,๐๓๕ คน คงสอบ ๖,๐๒๑ คน สอบได้ ๓,๗๘๙ คน สอบตก ๒,๒๓๒ คน (๖๒.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกชพร อติวงศ์ธาดา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงชนัญชิดา การะเวก

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงชลธิชา เพิมอิม

่ ่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงณัชชา ลีเจริญ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงณัฐพร ณัฐวุฒิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงณัฐริดา แสงลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีคงคา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ชีวัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพัณณิตา สายทัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงรัชฎา มะโดด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงวิญาวรรณ วงศ์ยะลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายศิวกร สุดรอด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงหฤทัย อำประชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงอรปรียา ปรีชาสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกมลวัลท์ ตรีประสิทธิชัย

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงจิดาภา ช่วยวัฒนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายจีรสิทธิ

์

สกุลศิริบวรทัต
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ พลายแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ลิมเจริญ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายชวัลวิทย์ มีมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายดนตรี ศรีวัฒนกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายดลภัทร มะลิทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงทอปด วงค์คงคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายธนพล สันชวฤทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๑๐๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แย้มเกษร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงนงรัตน์ สุขสายัณห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงนันทกานต์ ปญญาสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงพริมประไพ

้

พันธุ์สวรรค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงภัทรสุดา มารุ่ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงมลฤดี ขาวมานิตย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายรัชชานนท์ แก่นสวาท

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายวัฒนาวุฒิ ยอดยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงวารี บรรดาศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุญประสาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายศุภเดช เชาววัฒนากิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสิริอมร อินทนะนก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงอนนท์ชนก ช้างสุวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงอังคณา ฉิมจินดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงอินทิรา บุญประเสริฐศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายเขมทัต สร้อยทองมูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงเบญญาภา มณีวิหค

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงณัฐชา ชะเอมน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงวัชราพร มุสิกสุคนธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
นางคมคาย พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๔๘๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
นางดวงจิตต์ ลีลาจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
นางพันทิพย์ ศิริสุขโภคา

๑๙/๑๑/๒๕๐๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
นางมุกข์ดา วงษ์สวรรค์

๒๖/๐๗/๒๕๐๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
นางรุ่งฤทัย ตาลบำรุง

๑๓/๐๒/๒๕๑๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
นางศิริพงศ์ กฤติยาภิชาตกุล

๐๒/๐๕/๒๔๙๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
นางสาวณัฏฐ์ปวี จารุโรจน์จินดา

๐๑/๑๑/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
นางสาวนิภาภรณ์ เตียงลัดดาวงศ์

๑๐/๐๘/๒๔๙๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
นางสาววาณี ชัยสนิท

๑๑/๐๒/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวสายใจ อวิคุณประเสร็ฐ

๑๔/๐๒/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
นางสาวโสภีร์ ทัพชัย

๒๓/๐๙/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
นายธณาชัย เชาววัฒนากิจ

๑๗/๐๕/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
นายวิทูรย์ วงษ์สวรรค์

๑๘/๐๓/๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
นายอนุศักดิ

์

จิระจิตตานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๐๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
นางสาวศิริรัตน์ สระทองจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๓๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๕๙ เด็กหญิงปรัชญาปรมิตรา

ทองพูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
นางพิมพ์ใจ โตหริม

่

๑๓/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงขวัญพิชชา ไทยลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงชนิกานต์ ชาวไร่นาค

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงธนพร สุวรรณไตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จินดารัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล อุ่มนาวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงอรัมภีร์ สระทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงชมพูนุช โมสิกะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายอรรถวิทย์ ปนท้วม

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายอรรถวุฒิ ปนท้วม

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงธนวรรณ แซ่เอียว

๊

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงญาณิภัทร ชูวงษ์วาลย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงภัคนันท์ แซ่เอียว

๊

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงกรองทอง เดชคล้าย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองประเสริฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงชรันดา สงวนพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปยวรรณ อำไพจิต

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กราบทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงศิริญญา ปดฉิมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชิณราศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงเขมิกา มีปน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงณัฐนรี เผือกทุ่งใหญ่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงกนกพร คลังนาค

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกันติยา มีลำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายจักรกฤต ภู่ประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงจันทิพย์ นามทุน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายเฉลิมชัย สารภีย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงชนากานต์ วังบรรพต

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงชนิภรณ์ โนนเปอย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงชลดา จิตเสนาะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงฐานิดา โชคธนสุขสิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยฟา

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงดวงกมล งามพริงศรี

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงถกลรัตน์ สมยิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงธิดา โพธิศรี

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคสงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงนภาพร สิงห์โตทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงนัยนา สุขงาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงนารี ยงยืน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงนิวะดา คำจินดา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายบิก

๊

ธำรงธิติทัศน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงบุษกร ด้วงปน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายเปรมปรีดิ

์

สุขใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายพงศธร ไผ่ล้อม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายพงศ์พล จันทร์ก้อน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงพัสลดา นุ่มนวล

๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงภัทร์ลัดดา ใจสว่าง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงมนัสวี อินสว่าง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายรัตนพล พรหมสาขา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงริณชุอร หวานนิมิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ใจเด็ด

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีแปะบัว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงสร้อยทอง จินโจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงสุนันท์ษา แสงลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงโสรยา แก้วจารนัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงอังคณา ชมสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายอิทธิชัย ผมหอม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงกนกพร ภาคภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ อรุณพรชัยคีรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงนาตาชา ดิษสมาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงนิตยา พาโส

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภูตลาดขาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงจิรัชยาพร ศิริมงคลชัยกูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงณสิตา เจนลาภวัฒนกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร อินทกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงณิชารีย์ ธุวาทร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงวิมลสิริ สุขสดเขียว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงเนตรชนก อริยทันโตศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกฤติมา ชัยมาลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงขวัญจิรา สะสมทรัพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงจันทพร จันทพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงชนม์ชนัญ สุดใจธัญพัทธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงชัญญา ศุกระศร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัชยา เชาวลิตถวิล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ทัศนานุตริยกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรหมเสน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงธมลนัท บุษปฤกษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงปพิชญา เณรบำรุง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายปาณัสม์ บุณยศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายพัสวี เจริญสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงพิชญา ภักดีไตรภพ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงศุภนิตา เตชะนันท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงอติกานต์ หู้เติม

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงอัลิปรียา วงศ์เกษมศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงเอมิกา เย็นสมุทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายชญานนท์ กล่อมใจขาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงปภากร นาคซือตรง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ธีรา พิธพรชัยกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงเนวารี บุณณสะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงกัญชพร ศรันต์พานิช

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงกุลกนิษฐ์ ทองบัวศิริไล

๐๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายจิรายุทธ์ โพธิถวิลเกียรติ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงธิชา วิชัยธรรมคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงนพวรรณ คำนวณสิงห์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงพิริยากร ปานน้อย

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงกานต์พิชญา โชติจิตตะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงชญาดา พงษ์พัว

๒๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงชืนนภา

่

กล่อมระนก
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงฐิติมา สุทธิศาสนกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายธีรภัทร ปฐมชัยวาลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงนคนันทินี ดำรงค์กูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายศุภากร  เมตตาธนิกกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงอัญชิษฐา มณีวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทาพา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ภพักตร์จันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ โคกาอิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกมลชนก เครือวัลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงกมลพรรณ จงวัฒนเสนันท์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงกรกนก เสาะสมบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วพิจิตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงกัญญาพร พิมพ์ไธสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร เบญจวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสิทธิเพิมพร

์ ่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงกุลรัตน์ ใจยังยืน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงจิราภา เต่าทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงจิราวรรณ อยู่จงดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงญามีน พลโยธา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา อิทธิจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ลัดดากุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ คุ้มเผ่า

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงดวงกมล พิมพ์สินธุ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงธนวรรณ ปนทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงธรรมพร ชูวงศ์วาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงธันยพร ศรีสันทราย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงธาราทอง ศิริถาวรเลิศสกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงธิดา แย้มประดิษฐ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงนลพรรณ ตันศิริทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงนัทชา แสงสุรีย์ฉาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงนัทธมน วิไล

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงนัทธมน เจริญบุญบัญชา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงนันทญา ปกสิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงนันวดี จะนุรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงนำฟา นาคะเกษียร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงปฐมาพร เอือทรัพย์อนันต์

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สงพรมทิพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงปณฑิตา ไชโย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีวลีรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงปานนันธนา พ่วงจัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงปานระพี กลับบ้านเกาะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ้งจิตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงปาลิดา ธรรมวงค์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปยวรรณ ค้าเจริญดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงปุณิกา ราวียา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงพนิดา พิเศษศิลป

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพนิตนันท์ ปริมปาน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพรชนก มวนอ่อม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงพรรณษา สิทธิศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงพัชราภา บุญสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ กิตติอังกูรพร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงภัทรวดี เกตุษา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงภาวิณี วัชนุภาพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงภาวิดา คุ้มตะโก

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงภูริษา ปยะพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงมณฑิรา ไทรรอดศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงมุฑิตา พุทธรักษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงรมยเนตร สวัสดิกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงรมย์รวินท์ สวัสดิกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงรัชณีย์ เริงนคร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงรุจิรดา ดีพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงวีรเนตร คชอ่วม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงศศิวรรณ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงศิวิตา ใสสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงศุภิสรา ไกรวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงสาลิณี โยชน์ด้วง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงสิริยุพิน วงศ์สุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงสิริอนันท์ญา พัดใจดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงสุชานาฎ ตรีอินทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุพรรณธิภา คงจุ้ย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสุพรรณษา บุญเครือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุพรรษา พจนารถ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีอนันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุภัทรา ทองบุญมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุรัตน์ดา มณีโชติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗ / ๑๐๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุริชชา มงคลชาติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงสโรชา อำทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงอภิชญา กิมเม้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงอภิชญา ซือตรง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงอรกัญญา งามพริง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงอรปรียา จักรเพชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ ยอดกาวี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอริสรา อาดนารี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงอริสา ทองงามดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงอัจจิมา โพธิจินดา

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงเกณิกา สุระพิณชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงเกสรา สงวนพานิช

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงเยาวพา คำมหา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงไพลิน สุขมหันต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายกฤตธนัท ศิริทรัพย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายกฤติพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงกันดาภา พันธ์แก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงกานต์มณี ฉันทจรูญวิทย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงกานต์สิรี กาญจนังกูร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายการัณย์ วสนาท

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงจิดาภา ทาทราย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงจิตติมา นิลจินดา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

ปนทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงชนกานต์ พ่วงเดช

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทักษิณา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์คูณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายชันษา รอดรักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฤทธิรงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงณัชชา ยืนยง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวณัฏฐิยา คำนุชนารถ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงณัฐญาดา ลิมโลหะ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ก.ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ชูสูงทรง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายณัฐพนธ์ เปามา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘ / ๑๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงณัฐวรีย์ เอียมภักดี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงดารีรัตน์ โคตรสำราญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงทินมณี ปากหวาน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ อินทรนุรักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายธนชาติ กิมาพร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายธนพัฒน์ นิลอร่าม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงธนภร บุญขะจาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายธนาพสิษฐ์ ธนาเกียรติธิติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงธนิดา สามกองงาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงธัญชนก เอียมลำนำ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดีบุดชา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายธีรภัทร ทองแพง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายธีรวัฒน์ จันชัยชิด

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงนภัท ทองอำไพ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงนภาพัฒน์ พรศิรศิริธนกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงนรากร เอกอุดมพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงนวินดา จุลสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงนันนภัส โชติมณีรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงนิชาภา ตังสืบทอดวงศ์

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายนิพล ชูดวง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงบงกช ดีไข่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงบัณธิดา สุนทรโวหาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงบุญณิสา ล้อมวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายบุญมา ประภาพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงบุษยวรรณ ปานมังมี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงปริยากร พุทธนุรัตนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงปทมวรรณ โพธิสัตย์

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงปาณิศา คุ้มเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงปาริชาติ มะอาจเลิศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงปาริชาติ

สมบูรณ์กิจวัฒนา ๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงปาลิตา จาตุรัส

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ บุญช่วย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงพชรพร ว่องไว

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงพนิตตา ธีรศรัณยานนท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพรหมพร บุญจูง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงพิชชาภา จันนพรัตน์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงพิชญา แก้ววงษ์วาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงพิชญานิน วุฒิเกษตรกิจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายพิชัยยุทธ ทันสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา เกียรติธนาธนพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงภคณัฏฐ์ จำปาแพง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงภัณฑิรา พ่วงถำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายภากร สถิรพันธุ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงภารดี สวนตะโก

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงภูษิตาภัค ศรีอินทร์จันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ หงษ์สุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงรุจศิริ โพธิแก้ว

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงวรัญญา เทศปญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงวริศา โรจน์เมธีทรัพย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงวริษฐา เสมลับ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายวิษณุ พรภาวนาเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เงินนาค

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ ลาวิไล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๓
นายศิริรัตน์ ชันเสมา

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ขจรศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงสมกมล วิเวก

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงสมฤทัย สมหวังศิริโชค

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายอภิวัฒน์ เนตรสว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงอมรสิริ

สุดเปรืองปราชญ์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงอรชพร สุนคร

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอรนิช สระทองพูน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอรวี วงศ์ประเสริฐกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงอลิษา นิจกาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ พรหมสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงเข็มพัฐศร อังกาบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายเทวัญ ทองมีสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงเปมิกา พุทธนุรัตนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายเพราะฉนัน

้

ไตรสุริยานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายเมธัส แจ่มจำรัส

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงเมธาวี บุตรอ่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงแพรวา บุญศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงโสภิตนภา สุธรรมวราพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายไกรวิชญ์ แร่อ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงกมลวรรณ มันใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงกัญญนันทน์ คูศิวิไลส์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายกิตติพงศ์ คณานับ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงกุลนันท์ จันโท

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงกุลิศรา ศุภรัตนาวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกุลิสรา กิตติจินดากูล

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงจิราภา เถลิงศักดาเดช

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายจุฑาทัศน์ เหลืองยังยืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายจุลจักร บู่สามสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุทัศน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงชญาน์นันท์ อมรศิริอาภรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงชนิสรา คะมิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยอดเพชร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทรัพย์เจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐนันท์ พันธ์แก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรฉำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงทิพย์ธารา รักอู่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายทิเบต ทรัพย์สิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ ภัทรโชคโภคิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายธราพงศ์ อินทร์คุ้มวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงธัญรดา ขำท่าพูด

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงธาวัลย์ ตันตินราศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายธีรทัศน์ ชลอเอกนิษฐ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายธีรภัทร์ แสงโสด

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงนันทภัส แสงแจ้ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายบริบูรณ์ ศรีรอด

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายปญญา สุขกาญจนา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงพรธิดา แซ่ลี

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายพลากร ศิริตันติ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ บัวเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงพิชาพา อยู่ในวงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงภทรพร เจริญชัยสมบัติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงภัทธาภรณ์ โพธิพุ่ม

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ พุกบ้านยาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี นิคมอนันตชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงภาวินี ทองยอดพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายมโนนุกูล บุญวรรโณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงรวินันท์ กลมเกลียวญาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงศศิธร ก.ศรีสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วุฒิเกษตรกิจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงสขิลา ใสเอียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงสยามล บริบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุชานาถ กาญจนชัยศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงสุภาวดี ชาวหงษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงสุภาวิณี กุมกัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุรภา คูหะสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอรปรียา อินมิทิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงอารตรี กลันใจดี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ฐากุลกิติพัฒน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ อรุณพัฒนสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงเอมอมร เนตรมุงคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงกมนนิษฐ์ ฐิติพัชร์สาคร

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงกมลวรรณ เนียมราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงกรรณสิรา แสงฉาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายกฤตณัฐ เอกสกุลพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงกัลย์ชสุดา สายน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงจรรยพร บัวทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงจริยา เกิดรืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงจิดาภา ชีวโรจน์ณรงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงจิรภิญญา นัยติบ

๊

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายจิรัฐพล อิมเจริญยุทธ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจรักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงชนัญชิดา พรหมมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงชนากานต์ สวัสดิกว้าน

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงชมพลอย พันธวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงชัญญานุช ชาตรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายชัยพัฒน์ ชัชวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายชาคริต นิภัทรกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรจนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงญดาณัฐ ปริมาส

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงญาดา กุลจรัสเมธาธร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วรรณรังษี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา จยาวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายณัฐพล สกุลลิม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงณัฐมน ถุงศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงณิชากร บุญสม

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงดวงภร จันทร์แสงฟา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงทอฝน คุมมณี

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงทิวากร ศรเกตุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงนภัสสร สืบมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงนวลพรรณ อินต๊ะปญญา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงนัทธมน แพะเจริญชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงนันทรัตน์ ถิระเรืองโรจน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายนิธิพัทธ์ ตะโกเนียม

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ศิริทรัพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงบุญยาพร มีสุขดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงปรัชญา ศรีรอด

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงปริศนา ทับไกร

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงปยฉัตร ยินดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงปุณยนุช บุญกลำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงผุสชา สาลีวัสศอาภรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงพรรวินท์ สิทธิศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงพลอยกนก รอดสำราญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายพศวีร์ ฐานบัญชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายพันกร แก้วเรือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงพิชญ์สุภา ลาภศิริอนันต์กุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงพิรดา เพ็งมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงพุทธรักษา ทวีผล

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงภณิดา เพียงสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงภัคธีมา จงจิตสำราญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ปรึกษากร

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ วิถี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงภัทรวดี สุดสาคร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงภัทรวรรธน์ สมิทธิภานนท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงภัทรสุดา นันดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงภูริชญา รเณศพงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงรติยากรณ์ หมันมานะ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงรวิสรา ชูเกียรติศิริ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายรัชต์ธร ยุติโกมินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงลดาภรณ์ ฤทธิณรงค์

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงศิริสองพัน ทองคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายสหรัถ เดชเดชะสุนันท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายสุกฤต เล็กทองแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุพรรนิกา ยาโย

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงสุภมาศ ประทุมทา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

สมบูรณ์บัติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายหัฐพล แสงทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงอภิชญา ตรีชายาชีพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายอภิชาติ ยีทอง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายอภิราช ศรีสมุทร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงอริสา คูเจริญไพศาล

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงเขมิกา องอาจ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงเจริญขวัญ ช่วยโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงเหมสุดา ณัฐพูลวัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงโสภิดา นาคปาน

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สุขสดเขียว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงกรวรรณ พลับลับโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายกฤตพล คล้ายทวน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงกฤตา ปยะทักษานนท์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงกฤติยา ทองดอนโต

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงกัญญณัช ศุภบัณฑิต

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงกัญญานัฐ เนียมนาค

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สมัครคุณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงกัลยพร อบเชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยางนอก

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายกิตตินันท์ ชมสนธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายจักรพันธ์ วงษ์ไทร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายจารุวัฒน์ แช่มเมือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงจิณห์นิภา บุญญวิจิตร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงจิตรทิพย์ บัวจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา สุนศุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายจิรพัฒน์ กลินบุญ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็งท่าโรง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงจิรัชญา คชการ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงชลธิชา พุ่มรัก

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงชลิตา แย้มบู่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายชัยอนันต์ บุตราช

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายชโยธิน ชัยชาญพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงฐิตพัฒน์ วงอนันตโรจน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงฐิตาภา อ่วมพยัพ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงณรากร จันทร์ชาวนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงณัฏฐา เขียวโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายณัฐ เศรษฐวิทยา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงณัฐพร สุขวิบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายณัฐวรรธ เสรีเผ่าวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายตุลยวัต สุภัทรศักดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงทัตชา เทียวมาพบสุข

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงทัตวัน บุญกอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายทีฆทัศน์ จันทร์แดง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงธนกร ลอยความสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายธนภัทร ชัชวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายธนา ไข่นาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงธมลวรรณ วุฒาพาณิชย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญจิรา ชัยสนิท

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงธัญญธร ออนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงธิรดา ยงพิศาลภพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายธีรพงษ์ สีลับสี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายนธกรณ์ สิทธิบุ่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๓
นายนพวิชญ์ โพธิเพชร์

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายนภัสกร อรกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๕ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงนราธาร บุญยอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนฤมล เจเถือน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายนวพล หวานชะเอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายนันทวัฒน์ จำชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เกิดจันทร์ตรง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงนันธิดาพร สิงห์โม้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายนิติธร ตันกิม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายนิติพัฒน์ อานันท์รัตนกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงนิวารินทร์ ตังแก้ว

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงบุษภาภรณ์ สว่างกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงประภัสสร ธีรศรัณยานนท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงปราณศิริ คุ้มพะเนียด

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงปริญญาดา อรุณพัฒนสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงปรียานุช ศรีเพ็ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ วัฒนกวี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงปญชรีญา สมพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายปณณธร สิงห์สัตย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงปยะธิดา สีมาน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายพงศ์สรณ์ ปนเหน่งเพชร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายพชร ศรีบุญเรือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพรรณปพร จงสมบูรณ์โภคา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพรรวินท์ ปญญาเตียม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงพรลภัส วิสุทธิกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงพิชชาภา วรรณจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายพิเชษฐ์ จาคีไพบูลย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายพีระกานต์ เนียมเมือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงภัคภร ตันเตชะสา

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายภัทรพงษ์ แกรมกรา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายภาสกร พุ่มตะโก

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายภูผา อุปนิสสัยพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงมลสวย ตังสมบัติรัศมี

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงรมิดา สมบูรณ์ทวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภูศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงลลิดา มอบจัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงลลิตา มหาสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงวรนารี เขียวประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายวรวิทย์ จารุเกียรติกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายวรินทร อริยวาณิชกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงวรินทร อินทรคช

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงวันวิสา คมปาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงวารุณี จันทร์ท่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงศรีสุภา สมบูรณ์ศักดิศิริ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายศุภณัฏฐ์ เจียวสามเนตร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายสรยุทธ เปยมรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายสรวิทย์ ลิมปนานุวัฒน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงสรัลชนา

บุญญาธนานุรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงสาธิตา ชูชะเอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุชาวดี ตู้สมบัติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุณิสา บุญขจร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงสุรัสวลี นุชเสม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายสุวภัทร ลัดดากลม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุวรรณา เก้าแสนสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายอติภัทร แปนอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงอนงค์ภัทร์ จันทร์จารุภัค

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอภัสภรน์ จูสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายอภินันท์ นิยะมะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ แขกเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายอมรธรรม ศรีสุภัควงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงอรณิชา จันทร์เพ็ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงอรปรียา สามทองกำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงอรุณณี สนธิไทรงาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายอัมรินทร์ คล้ายวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายอาทิตย์ นาคละมัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายอิทธิวัฒน์ จันทรวงษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

สลิโรจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงอิศรา จันจินดา

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายเจตรวัฒน์ หอมตะโก

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา สุขเข

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงเนตรนภา โฮกอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายเอกภพ นาคสู่สุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงโยษิตา เชยสวาสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงไรวินท์ สุวรรณรังสิมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๘๙
นายวีรยุทธ ดวงดี

๐๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
นายวฤนท์ ตัณฑะเตมีย์

๒๔/๐๒/๒๔๙๑

เรือนจำกลางนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวนันทา ฝอยทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๒
นายโสพล สุนสาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๓
นายโสภณ สกุลนุ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๔
นายปฏิภาณ ปรีเปรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทวารวดี วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เนียมสำเภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายพงศภัค ศิริวัฒนานุกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ฉัตรรัตโนภาส

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายภูมิภัทร์ วิชิตพันธุ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงญาณิดา วงศ์ภักดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงนิชนันท์ ลาภเจริญจริง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
สวนอินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิศาล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงธิรภา อักษรนันทน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชนรดี จันทร์ผ่องศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายกฤตเมธ ปฐมพงษ์พันธุ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงเชอรีดา สัทธาพงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงรมิดา วรอมรกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายณัฏฐกร ชัยพรหมนฤภัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๐๙ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
ลิมบริบูรณ์

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงภัททิยา คงช้วย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร ทิมทับ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงภิรญา ตฤษณานวกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงพสิตา ลีลาพตะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงภวิฬย์พร บุญสุวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายอดิศา ศรีวราสาสน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงก้องกาญจน์ อัศวพรเกษม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงธนกร สันชวฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงพีรดา สารสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา สามงามนิม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๘ / ๑๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายนิธี แสงสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายเธียร ถาวรประดิษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงนัยน์ปพร

จำเนียรดำรงศ์การ ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงธารวดี พลเพชร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงชลิดา พรเจริญกิจกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นทีรัตนกำจาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายพชรพล กิจประเสริฐการ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงภัทรพร นิษุณะรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงพิริยะภรณ์ ศรีทะนาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงพีรดา นาคทัง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายนิสสรณ์ พุทธกุลอนันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงจิดาภา โชติชูทิพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา จันทร์ศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงแพรวา พิชญชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงนภสร ทองยอดพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายสิรวิชญ์ มันสุขผล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงภนิดา วิธีรวาท

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายอัครวินท์ อมรปยะพงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงธรรมรักษ์ อนัตตสกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงชนัญญ์พิมล ชุนเชาวฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงยณพัฒน์ วิกยานนท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงโชติกา จำนงค์ผล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงวีริสา ผิวอ่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายภานุรุจ พิมพา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงจิรัฐิพร พรหมเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงวรณัน เบ็ญจวรรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายสหวัสส์ ธรรมติกานนท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายกรเกษตร โพธินาคเงิน

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายนทีวิทย์ วราโชติเศรษฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายสุวิกร บุญคง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ห้วยบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นิลรัต

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายภูมิสิทธิ

์

สุวรรณไตรรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายพศวัต บุญศรีเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงรินรดา พรรณพัฒน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๙ / ๑๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงสิดาพร กลินหอม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ผิวอ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงพรนิภา ศรีคำหู้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม วัดหนองงูเหลือม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงอุษา ดีคำมูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงอารยา กัดเขียว

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกตุแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายจันทร์เกษม จอมเกตุ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงศิริประภา ทานทราย

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ ธรรมนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายถาวร จันหยวก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายวีระชัย ประดิษฐ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายจิรันธนิน อุ่นด้วง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ หงษ์ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงสุดา รักทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงสิริกมล แปนกลำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงศศิธร สิงห์อมร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายธเนศ สกุลมา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงวรางคณา วงศ์แก่น

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงปวีณา คงกล่อม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงศุภามาศ สระทองห้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายประภากร สงสอาด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ พันธ์นิพิฐกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุธิตา ทองแท้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงปทมาพร ตุ่นจิตต์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงฐิดาพร พรมมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงธันย์สุดา จันทร์เงิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดพระงาม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ อำพร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายทวีทรัพย์ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายธงไชย รัสมี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายธนกร ถิรนันทนากร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายธนัชชัย นิลประภัสสร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สะสมทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงพาฝน วงศ์บุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายพิชัยพร พลบเนียม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงมนัสวี เจริญผล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๐ / ๑๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงมะปราง ถินน้อยวงษ์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงวนารินทร์ จันโท

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงวาริน คำใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงศรัญญา รุ่งเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายสถาพร เผ่าจือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุภาพร มีมากบาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงอนิตยา ผลคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายอรรคพล คุ่ยพินิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายอโนชา ทับชม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทรนุหงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายเปรม สุขนิพิฐพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
นางบุญเรือง เฮงผล

๐๘/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ กลินพยอม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงกฤตติยาดา วิษณุวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายกษิดิพิชญ์

์

นิลพลับ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขมนรากร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์โสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายกิตติพล กองกาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายคุณานนต์ พิธพรชัยกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายคุณานนต์ วันเย็น

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายจิรรัตน์ พิสารวัฒนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงจิรัชญา สุขใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายจิรัสย์ ทางเรือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงชญาณิศา ดีศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงชญานันต์ เตชะอธิก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงชนกานต์ เกาสังข์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงชนากานต์ คล้ายทวน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงชนิตา ลิมสุทธิคุณ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ พันธ์ประมูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงชลลดา แพรประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายฐิติกร คงหมวก

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงฐิติยา ศุภมิตตานนท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงณชญา สุขจินดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงณภัทร สิริกานติโสภณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๑ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายณภัทร เวียงอินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงณัชธน์กมล จิรธนาวุฒิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ทองศรีสมบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ กิจเปรมศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฐชา คงศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา นาคทัง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฐธิฌา คำแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์เปนสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายณัฐนันท์ แสงชัยทวี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายณัฐพร จิระมานิต

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายณัฐภาคย์ เอกพัชราพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงณัฐริณี คงเปรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงณัฐวดี นาคทัง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงณิชภัสร์ ปฐมพงษ์พันธุ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงณีรนุช ขุนศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงดาราพร กลินถือศีล

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงตุลยดา ไพรสันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายทนาทิป ทองเสงียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงทัตติญา จันรัด

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงทิวาพร วนิชเลิศสิริ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงทุติยาภรณ์ สนขำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงธนพร ศรีบุญเรือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงธนสุนันท์ อยู่ศิริกูล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงธนัชพร เทพรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงธนัญญา โคบาล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงธมนวรรณ วัดพ่วง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายธัชชัย ซือเลือม

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงธัญญชล แฟนพิมาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงธัญญา อรรธนิศากร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
มันสุข

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงธัญรัศม์ สมมาก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายธีรภาพ มุ้ยมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงนภมณี พุทธคุณรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงนภัส ชืนใจ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงนลินีย์ รอดปรีชา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงนวิยา

ประจักษ์วิกรานต์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายนันทพงศ์ ปานอ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส สิริภัททรานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงนันธิชา พิริยะธนทรัพย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายน้อมศิระ น้อมเศียร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงบงกชรัตน์ พุ่มพยอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงปพิชญา วราตินันท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงปริณดา ชืนชม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงปรีญาดา ซือเลือม

่ ่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปวีณา เอียมศริยารักษ์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงปารมี แสงศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงปาริฉัตร พรหมศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายปยวัฒน์ นาคทับทิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงปุณณภา บารมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายพงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ ท้วมสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายพรภวิษย์ เหลียวพัฒนพงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงพรรณปพร โชติช่วง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงพรอุษา สาลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงพลอยนิศา แสงคำยันต์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายพัชรพล ช่างทุ่งใหญ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขจิรัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายพัสกร ลำใย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงพิชชา ใจเย็น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงพิชชาภา ไทยแช่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายพิชญะ อันชะนะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงพิชญา ธานินทร์ธราธาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาเอนก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศันติวิชยะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายพิริยกร ประจวบวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายพีระพงษ์ ศักดิสุภาพ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายภคพล ตรีชนะกิจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายภัทรกร เข็มทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายภัทรพล มหาเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีทิพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายภูนำเงิน โพธิสุพรรณพงศ์

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายภูมิใจ บุญธรรมช่วย

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายภูสิทธิ คนอยู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายภูเบศ รัตนสุขวิมล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงมุนินทร์ กิตติศักดิสุนทร

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงยลรดี มูลทองจาด

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายรชฏ จิตต์เจนการ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงรดา นุชทองม่วง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงรมิดา จันทร์สุก

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงรสิตา เดชนาเกร็ด

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงรังสิมา ปญญากดแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายลภน กุลนันทิวรรธน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงลักษิกา ปาไพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายวชิรวิทย์ ชวนชม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายวรวรรณ พัวพิรุณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๐ เด็กหญิงวรัญญ์ณัชชา
ปติโชคกุลสิริ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายวศุพล ภูพะเนียด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงวันฟาใส แตงเทศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายวีรชัย กาลัญู

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายศรัณย์พัศ อำหนองโพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายศรีสกุล ผิวอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงศศิภรณ์ สังข์ทองงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ผุยรอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงศุทรา

ช่วยประสาทวัฒนา ๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงศุภานัน ติดโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงสวิชญา นะวาระ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขสายชล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงสิรินญา บุตรดามา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงสิริวิภา พุฒตาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุชญาพัทธ์ รอบคอบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุชานาถ เจริญฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุทธาดา สว่างกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุทธิดา กรพิพัฒน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงสุธีมา โคตรชมภู

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุภัควดี ใจดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๔ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ เตชะธัญญะพงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงหทัยชนก ภูริเริงชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ตุ้มคง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงอนัญญณัชช์ ขจรศิริผล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงอภิญญา ศรีพัฒนพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงอภิศรา บรรจงแจ่ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงอรจิรา ดีเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุขสงญาติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงอลีนา จันทร์สุก

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงอัจฉรา ธุวะชาวสวน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา เร้าใจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงอาภาพร มงคล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงเกรวรี วันดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายเขมม สมเสร็จ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายเจษฎากร วชิรัคคเมธี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงเตชินี ห้วยหงษ์ทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงเปมนียา อิทธิกรวรกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงเปรมศรณี มากบัว

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงเมวดี จำป

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายเสกข์ มังน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุปตติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงเอม ภัยสูญสิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงโยนิสา ปานสังข์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงโศภชา สว่างศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม วัดห้วยจระเข้  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายภาณุวิชญ์ สีหมนตรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายเฉลิมชัย อิทนชิตจุ้ย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายเจษฎาพร อินทนชิตจุ้ย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายวัชธิกร สุขธิติพัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายพุทธชาด ชัยภักดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายพุฒินาท เคลือบเต็ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายนฤนาท พ่วงทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายรพีภัทร สีแพร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายวรัญู ตรีภูมิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงรัตตินันท์ โรจนจีรวัฒน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงนภสร รูปเพียว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงกนกอร สงค์อยู่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ห้วยหงษ์ทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ชุณหกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงระวีวรรณ คณิตรัตนกาล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงสุทธิดา คุ้มได้อยู่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงรินรดา ตรีอำนรรค

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงณภัทร ศรีวิชยางกูร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงสุมิตรตา อ่อนสมกิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร เชียวชาญ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงปรียานุช แก้วทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงชนิชา ขำบ้านกวย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงพงษ์ลัดดา หิรัญพงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงไอนำ พรหมเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงวรกมล

เมฆาประพัฒน์สกุล ๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพรลักษมี วรภัทรถิรกานต์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงภริดา เหลาลาภะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงมัณฑนา สุขชัยยะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ จนะศิลป

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงอรทัย ประเสริฐรุ่งเรือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงครองขวัญ กุยฮะพานิช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงจีรนันท์ สุจจิตร์จูล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงจิรนันท์ แย้มสำรวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงคีญาภัทร มีพงษ์เภา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงภาวิณี เติมงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายฉัตรมงคล เตมินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายณภัทร ขำบ้านกวย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงกุลิสาภัสร์ กิจพานิชรุ่งเรือง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงฐิติชญา แจ่มสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงเกศินี ก้อนจันทร์เทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงสิดาพร มีกำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงกัลยกร พุ่มม่วง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงพรนัชชา บุญภักดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงศิวิมล บุญวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงธนิศา ขำคง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

นฐ ๒๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงอัญมณี อินธิวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงพัชนี อินทรศร

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา มาสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์

 

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายกฤษฎาพัฒน์ เจริญรอย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกุลรัตน์ นราแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายจตุพร ง่วนหอม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายจิรายุ สร้อยมณี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายจิรายุทธ ทองเกิดหลวง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ คชอ่วม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธวัชชัย บุญเทียน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา อยู่กลิม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง วัดไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายกฤษณะ สิทธิเดชดำเกิง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันศร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงชนิภา สังข์สุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายชยพัทธ์ นวลทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงชลธร เทียมไธสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประทุมถม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายณัฐกมล พิริยะธนทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงณัฐชยา ชุณหหิรัญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ชืนกลินธูป

่ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายบิน -

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงบุษยมาศ สระทองคาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายปราโมทย์ ภู่ถาวรทรัพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายปริญญา นาเครือ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงพรพรรณ เกิดอุทัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายภาคภูมิ นิดน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายมารุตะ กฤษเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายรพีพงศ์ เลิศไพรศาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงศุภนิดา นิลเพ็ชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายศุภวิชญ์ มลคลำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายสุทธิพศ อินทร์ไพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุภาพร ชนประชา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แดงเพ็ชร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงอริสรา รูปสูง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เฉลิมกลิน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงเกวลิน คชพรมณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายเทพทัต เฮงรวมญาติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงเสาวรัตน์ เอียมโฉม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงโสภิตา ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วัดวังตะกู  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงกุณฑีรา ไทรสังขเจติยกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงพัชรี ฉำบุตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ รัตนบำรุง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงประภาพร สิทธิกานต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงพรประภา สิทธิกานต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงอภิญญา ห้วยหงษ์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา อินทร์นาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสร้าง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อรุณแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงกนกศร คำกองแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงกรณิการ์ เต้นลือ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายกฤตย์พล จอกลอย

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายกฤษณ์ธร ไม้แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงกิงกาญ

่

ตรวจนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายกุลวัติ ชัยยะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงขวัญฤดี วรรณวิวรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายคณิตนันท์ จุ้ยเนียม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ สุนทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายชลรธร ห้วยหงษ์ทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายชิษณุชา แสนสมัคร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายฐานันดร นางาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา กุญแจทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายณัฐพล ทูลกอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายธนกฤต พาณิชปฐมพงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายธนทัต พุทธรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ชรปอม

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงธนัชชา เขียวสังข์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายธนาภัทร หงษ์อร่าม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงธรรมพร กัลยาภิรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงธิมาพร แก้วสกุณี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงนภัสสร อ้นคลำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงนรมน ธนะรักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงนัฐติญา แซ่ตัน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงนำฝน อินทราพงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายปญญา แสงสว่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายปญญาวัฒน์ ชืนอารมณ์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงพรพิมล กัณฑ์โย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สันติวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงพัชรี อ่อนพันธ์ุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายพเยาว์ สะอาดชูชม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงภัทรสุดา ไกรตรวจพล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายภาคิน คงแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงภานุมาส เพียสุระ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายภูริภัทร ชุณหะเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายภูวนัย ดียอดยิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พิมใจดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายวรพล สุนทร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงวรินทิพย์ ศรีทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายวีรวัฒน์ หงษ์ทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงสรัญญา มิตรศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงสรินญา ศรีเล็ก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายอดิศร ลีเจริญ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงอภิษฐา จึงจรัสรัช

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงอรกัญญา เพ็ชเปย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายอาทิตย์ ช่อเกตุ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายอานัน ช่อเกตุ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รูปสูง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายเฉลิมพล เลียวตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ยอดจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีพูนทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายไพศาล เลอสรวง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงกนิษฐา งามจารุมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงกมลวรรณ หวังสกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายกิตติภพ ทองเดือน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงขนิษฐา อมรกิตติโจรน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายจักรรินทร์ เฉลิมกลิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงจิราภัทร สุขเกษม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ นิลวาส

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงณภัทร ชุมเพ็ญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงณัทธา ศรีดาวเรือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธนภัทร์ อินทร์มีถิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธีรภัทร ขนุนทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายนิกร วงโคคุ้ม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงปฐมพร เล้งคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงปยนุท ทองคำห่อ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงปุณณภา เพชรศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์พงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายยุทธพิชัย ไอริยะพิทักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงวรรณา ศรีโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงวิริยะดา คงถาวร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายอนิรุทน์ นะวาระ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงอรณัฐ พุ่มพิทักษ์กุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายอรรถพล เหมือนมี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงแพรวา สวัสดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วัดใหม่ปนเกลียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงขวัญฤดี แสงจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายจิรยุทธ นิลอิม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญยงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ หอมศิริสุขไทย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงพรพรหม สืบสุนทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๗
นายพรพล ศรียารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงภัณธิลา แก้วด้วง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายภูรินท์ ศรียารักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายมาโนส บุญตวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงศรัณยา วรภาษี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงศิรประภา นวลคลำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายศุภกร สามเพชรเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงอรทัย กะลำพัก

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงอรทัย ทวีสด

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงเกศแก้ว คงยุทธ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายเทอดศักดิ

์

สมัคราษฎร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งามขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายโสภณ นาคสงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๐ / ๑๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายคณิน คงมีสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๑
นายชนะพงษ์ ไขว้พันธุ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ มณีสอดแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงทิพปภา บุญซ้อน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายธวัช กลินสิงห์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แฝงคด

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงนิตยา จุ่นเหนียง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงปาลิตา พละมาต

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายพีรพล พูลตาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงวัลลภา ขาวชม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายวัศพล ประพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงสวรรยา พ่วงปุน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายสิรภพ แจ่มนุราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายสุฒวิชญ์ ภัทรวงศาโรจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุภัคตา เสียงสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เผ่าผึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ชูพลาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๗
นายจิรพันธ์ กล้าหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายชัยรัตน์ สังข์แก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๕๙
นายชาญณรงค์ ทองมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๐
นายณัฐตพล นาคนุช

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายธนาตุล ธาดาวิโรจน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๒
นายวัชรินทร์ คงใจดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๓
นายวันชนะ มูลทองชุน

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองทวี
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายศุภณัฐ เอียมนพคุณ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๖
นายเทพศักดิ

์

สายทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๗
นายจาริตร ศรีสุขใส

๒๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๘
นางสาวณัฐชนก นามวงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๖๙
นายณัฐพล บุญเกิด

๓๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
นางสาวนารีรัตน์ เล็กจินดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๑
นายพงศกร แสงพระเวช

๒๒/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๒
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มใบศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วัดดอนยายหอม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงพรพิกุล วุฒิพลสาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมาภิสมัย วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมนึก

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงณัฐวดี ปนบ้านกวย

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงธาริณี อุไรงาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงนันทกานต์ แจะจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรนิลพิพัฒน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายฤกษ์ชัย ไพรวิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ อินทรเจิม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงอภิษฐา วันทนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายชัยทัต เผ่าจี

๋

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงณัฐกมล น้อยทิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงนรีรัตน์ นิลจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงมณฑิรา บัวกัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงสมิตา ตันภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายอนวัช แก้วศรีพิณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงดวงฤทัย เข็มทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงนำฝน ย่อแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงภรณ์ธิตา ซังแฟง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงมาริสา จันทร์กลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงรัชชา วิจารณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงวราภรณ์ สุจจิตรจูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงวารินทร์ รอดอยู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ ธัญธวัช

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายสิริวัฒน์ รุ่งสุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงอลิตา กุลรัตนาวิจิตรา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงเสาวภา มารบุรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดธรรมศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ ตังสุวรรณ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงกรรพิการ์ พลอยศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

จูบางท่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงจำปา ใจกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายจิรพัฒน์ ภู่ทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงจิราภา มลคลำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนจ้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงธนพร โสระธิวา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงนำทิพย์ ครูเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงปฐมวดี ขาวชม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายปริญญา โตนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงปานทิพย์ ยอดปรางค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงปุพพิกา อยู่เสือ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายพลฤทธิ

์

ผ่องศรีงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงภัครพร ศรีเจียม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายภาณุ สิงห์เมือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายภูริณัฐ ปานมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงรัตติมา ดำขำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายศักดา สินทะสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายสิทธิชัย สินจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ แลสูง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุทิสา ไม้จันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายสุริยา พลหิรัญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอนันตชัย นาถึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายอนุรักษ์ ถำพุดซา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงอนุษา เอกณรงค์พันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงอรฤดี คล้ายแดงคลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายอิทธิกร ชมภูศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายเจษฎา อินวารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายเปรมอนันต์ ภู่ทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายเสาวภาคย์ แย้มทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงกรวินท์ กริบปาน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงกฤษณา ฟองการ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกฤษณา สุวรรณเนตย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายกิตติพล เพ่งดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทับรวย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์เมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงชลิดา สว่างเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายนาคา อุทปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงนิพัทธา ผลอุดม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ หนูเทศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญชู

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายภูวนาจ มิสุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงรติรัตน์ สวัสดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงสาริน เปล่งปลัง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงสุธิดา จรลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๓ / ๑๐๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสุพัฒน์ วงษ์สอาด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายสุวัช อุปสุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แซ่บู๊
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายอนุชา สอนแพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงอภัสรา คล้ายแดงคลำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงอริษา ลินทอง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงอริสา กันสุภาพ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายเตชิน สามเพชรเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงเรณุกา อินพ่วง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงแพรวา บุญพรหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

ม่วงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายจีรวัฒน์ ทาสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

นางสาวฉัตรบุญตา ภู่ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงชลธิชา บุญทัง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงชุติมา บุญมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายธารินทร์ คำอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายปวริศ บุญสงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายปาราเมศ ไสวกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ทองประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงวิไลพร แซ่ฉัว

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายวีรภัทร การะเกตุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

นายสิริเขต ภู่ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงอรทัย สมัคราษฎร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายเกรียงไกร นาคเอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วัดเกาะวังไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายศุภกร สุกกำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายทศพร นาคทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงมัณฑนา ขัดถาบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงสุปราณี สิงห์ทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงไอร์ลดา ปองสี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายชยพล ชูทรัพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๖
เด็กหญิงธรรญารัตน์ เตียวเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา กันยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

นางสาวกนกวรรณ์ เหล่าแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงรศรินทร์ ฤทธิเดช

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๔ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๐
นายวรวิทย์ อินทร์โคราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเจก
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

นายธนาคาร น้อยกำเนิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวปริยฉัตร เครืออยู่
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

นายภาณุพงษ์ อยู่เย็น
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวกิริยา บัวสมบูรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวชลลดา สุขเอียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

นางสาวฝนดาว คนงาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

นายสิทธิชัย มุ่งขอบกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม วัดพระงาม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายรพีภัทร กลินทิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายรพีภัทร ทองพูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายวทัญู นิมทัศนศิริ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายวรายุทธ สงวนปุญญศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ทวนประเสริฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา คำมณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายสุทธิชัย เชิดฉาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว วัดทัพยายท้าว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รอบจังหวัด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงคาศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายกิตติชัย อุ้มวาลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายคมกริช ธรรมวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงจันทกานติ

์

สัญจร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงจันทิมา ภิรมย์สุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงจิราพร นิมเภา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงจิราภา กลีบเมฆ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงชลธิชา อ้นคลำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายณัฐพล ศิลานำพุ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายธนพล มาผาสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงธันยพร อินธิโส

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายธีรพงศ์ อาจรักษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายประทานพร ปานพรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงปุย มาพลับ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงพรพิมล ค้าทวี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงวลัยพร ไชคำสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ลุนศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงศิริพร จินาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา กีแสง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

นางสาวเอ๋ย บุญสาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธนภัทร นำแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายธวัชชัย อรเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๐
นายธำรงวิส ทองอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายนพรัตน์ แก่นแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนวนันท์ ลิมเจริญ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงนำเพชร จันทร์แก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงปพิชญา พุทธา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงพลอย จัยทอง

๋

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายภูวดล ผัดแดง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายภูวนาถ สมศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ มีศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายวัลเพชร เดชพลับ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงวิภาวัลย์ สุขเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายวิมล กองสีผิว
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายวีรภัทร คนน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายศุภชัย ยินดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงสิริวิมล หนองขุ่นสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายอนิรุท คำนำปาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายอนุพงศ์ ฝาเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สุขประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายอานนท์ แซ่ลิม

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายโยธิน ศรีสำราญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายโสธร นำทับทิมทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายน้องเบรต ทิมหอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงวิมลวรรณ วิริยะลักษณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทัพหลวง วัดทัพหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายกรานต์ เครือเช้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงกวิศรา ไชยพิพัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงชนาภา นำเจริญลาภ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ รักษ์วงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายธนกร เสือโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายปณชัย ยุ่นเพ็ญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงภัคภร เลิศเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงมณีนุช ปนประดับ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายยุทธนา ฉิมก่อม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายรัตนะ พลับพลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คลำศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงลักขณา มาลาอุบล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงวรัญญา รุ่งปลิก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวรัญญา ศรีมุงคุณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงวัลย์ศิริพร มาลาอุบล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงศศิธร ขำปริก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายสมศักดิ

์

มันศรีจันทร์

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายสหรัถ ศรีอุ่นศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายสิทธิชัย ปฐมบัวทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายสิทธิพล อุ่นอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา อินทะจักร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายสุรพันธ์ ปญญาใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงอภิชาพัชญ์ สุขผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงอริสรา หาญดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา แสงจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงเรณุกา โพธิชาคม

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงแพรทองแท้ เหลาโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายโชคชัย ผิวงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงจงรัก รักผล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายจารุพงศ์ ภู่ห้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทิมหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายตะวัน ทองเชือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงทันยพร สุทธิพงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงปฐมาวดี รัตนวัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายรัตนพงษ์ มีพงษ์เภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายวงศกร พรหมศร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงวรรณธิชา แซ่จิว

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายสาทอน จงภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายอนุสรณ์ แก้วเอียม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงอลิศลา ศรีฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงชลลดา รักฐิติธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงญาตาวี วุฒิจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายธีระยุทธ ศรีอุ่นศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงพิยดา บุญคง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายมารุต ครองระวะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงมาลี กิจจานุลักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงลลนา ศรีวิชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
๓๐/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม

่

วัดโพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงกันทิมา ผิวอ่อน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา วัดศรีวิสารวาจา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ เล็กจินดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายธงธวัช ทวนตะขบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงธนพร ฉิงทองคำ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงนชภรณ์ ขยัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนาราธาร ทองย้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงฟาใส ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงมาณิภา ปานเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงวิภาวดี สงวนสัตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงสิริวรรณ สงวนพันธุ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงสิริโสภา อยู่อินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงอำพา พุ่มมัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายเอกราช เชือจีน

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงชลดา ถินมาบแค

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงชไมพร สังข์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงดารีณี โตนาค

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยซิม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายนบพร ด่านน้อย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงนภาพร อ่อนน้อม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายภาสกร รอดผล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายรัชฐพงษ์ ก้านเหลือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงวรรณพร ลาภสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงวรรณศา วงคลำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงวรรณศิริ เลียงรักษา

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงอติพร นาคราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงอรญา ทับสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงอรทัย ทับสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายเอกรัตน์ พินเผือก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงแพ็ทชรีย์ ทะรีรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ หอมแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายวสันต์ แสงสุริยะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงศิริพร วงคลำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายสันติสุข เก้าลิม

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แช่มมันคง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาก้อง วัดตาก้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงณัฐชา กุลคลัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายทัตพงศ์ พงษ์สิทธิศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายภาณุ รุ่งราศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงวริศรา บังชะฎา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงวิชุดา ศิริมานะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายศักดิรินทร์

์

บุญมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ วัดรางปลาหมอ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงจิตรา มะสิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายพัสกร จำปาศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก วัดลาดหญ้าแพรก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงศิริพร ประสงค์สิงดี

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงอาภัสสร จุ้ยเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดินแดง วัดหนองดินแดง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายพุฒินันท์ มังลิม

่ ้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่ห้วยลึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงทิชา -
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๘
นางสาวพรพณาวัลย์ นาคมรคา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายคมสันต์ ยางสวย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายจักรินทร์ ยางสูง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายจเด็จ คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำนิล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายธนาตย์ อู่ตะเภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายธวัชชัย ทับยาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงนลพรรณ ด่านปาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายนิพนธ์ แซ่อึง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ อินทรสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ปานดาว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายปรเมธ ใจเย็น

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายพุฒินันท์ บุญแหยม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ ศรีสมรทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงลดามณี ทับยาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงวนิดา เฟองมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายศุภโชค สงจินดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายเอกนรินท์ ศิริปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงกนกพัตร เจียวห้วยขวาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สินพูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายวศิน โตเอียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ใจซือ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงณัฐพร ทองดอนเหมือน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายพิพัฒน์ ขันละคร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงมลฤดี อ้นคลำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงรัตนากร อ้นคลำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสิริมา ด่านน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุธิดา ด่านปาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิมพ์แก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งรี วัดทุ่งรี  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เริงชัยภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายณัฐพล ฮัวจัน

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงณิชา ตังธนะวัฒน์

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพฤกษา หอมโปร่ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายศตายุ โอฬารตรีรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)

วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ตริตรอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
วัดม่วงตารศ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงกัลยา มอญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ หุ่นงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงมนัศญา หอมระเหย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ นาคทัง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ บุญรอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงประกายกุล บุญรอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงศรินญา กังวาลสิงหนาท
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พราวแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสา ชันวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแขม วัดบางแขม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมละออ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงชณัฐดา มีจันเพชร

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงชลธิชา บุตรวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงชลลดา บุตรวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชูเลิศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายนิธิวัฒน์ ยาเครือ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๐ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงพัลลภา แซ่เอียว

๊

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงรพีพรรณ รัศมีสุขสรร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงรวิสรา ทานะเวช
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงวนิดา กาปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงวิศัลยา ชาญชัยเดชาชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุธิดา ดูวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายอนิรุต ฉายาชมพู
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงไปรยา แซ่โง้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายจิรพงศ์ รอดผล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงจิราภร เปยมประยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงจิราภา เปยมประยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายชัยยา ชุนเกษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายณัฐกานต์ ชืนชม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายธนธัส เก่ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำทะเนตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงนฤมล เก่ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงภัชรินทร์ ยอดแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงภารุวรรณ ทอสาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายรตนวรรธน์ เกษมสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงรติมา นิมเจริญ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงวนาลี ทองน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายวรเทพ ใจเยือกเย็น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ อิมใจ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เอมอ่อน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายสกุลชัย เพชรม่อม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายสพลดนัย เพลาไธสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงสินีนาฎ อิมเอิบ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายอภิวัตร มีสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายเต็มหนึง

่

เณรบำรุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายเพทาย แก้วเนตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก วัดพะเนียงแตก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงจีระนันท์ วัดเอกดีรืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงชนสรณ์ ทองดอนใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายณัฐวัตร ใช้ศรีทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงดวงฤดี รืนนุสาร

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แช่มเจริญพร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงปานตา นกพุทธา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๘
เด็กหญิงภัควลัญชณ์ แช่มเจริญพร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงวนารี รามจุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายวรปรัชญ์ พิพัฒพลกาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์กระจ่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายศิริชัย ใจบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงอริยา สถาปตานนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงอัฏฐมี เสรีรัตนเกียรติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีทองเกิด

๐๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงปทมพร ทองดอนเหมือน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา นามเสนาะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วัดโพธิงาม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๘
เด็กหญิงกิตติลักษณ์ ใจตรง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน วัดไผ่รืนรมย์

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อีพุก

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงณัฐกาล จำปาโชติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงณัฐมน สุริโย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงณัฐวดี แจ้งธรรมมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงทัศนันท์ นาคแท้
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงวรัญญา คำดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสิริกร เล่ห์บุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ คล้ายเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำพุ วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงจิตรทิพย์ แก้วมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงนพวรรณ สุทธิธนานันท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงบุษกร เชือสายสิทธิ

้ ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงปราณปรียา คำทา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงปรียาพร รุผักชี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงพัชรา เขียวชอุ่ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี ใจขำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงมลธกานต์ วงค์ละคร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงอรวดี เฮงทองเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ โฮกอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงนฤทัย ช่อเหมือน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายอนุชิต แก้วบัวขาว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๕๙

นางสาวสุวิมล อิมสำราญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกำแพงแสน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงจันทนา รุผักชี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ อู่ตะเภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงชลลดา อู่ตะเภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงญาดา เล็กสัมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงนภัสกร ยอดเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงนัดธิดา ศรีเทพ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงมลฤดี รอดเทศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายสรพล พุทฏิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายสรวิศ ติงดา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุนิสา จุลโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พรจิรวิชญ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงเจริญศรี เอียมเอม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๒

นางสาวดาแวน ทำรี
๐๕/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๓

นางสาวปารัชญ์ ม่วงรอด
๒๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดกำแพงแสน วัดกำแพงแสน  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงกมลวรรณ กันทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงนฤภัทร ทรัพย์จรัสแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงเกวลิน ไปเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายกมลศักดิ

์

พุฒติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงชรินทิพย์ อำแจ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงอภิชญา กลินพยอม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ พึงทรัพย์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายธันวา กันโสม
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายนฤพล พึงสว่าง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนุชนาถ หรังศรีทอง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงพีรนุช สูญราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๕

นางสาวฐิติมา ขุนวิเศษ
๐๙/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๖

นายวีรยุทธ อินเหียน

้

๑๗/๐๗/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๗

นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี
๐๘/๐๒/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๘

นางปฏิญญา บุญส่ง
๑๘/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม)

์

วัดหนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ท้องพิมาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงอังคณา มะลิลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ธิติวรนันท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๒
เด็กชายตริณรานนท์ ทองย้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงอินทิรา ฮวบเล็ก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงกิติยา ทองดอนเถิง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ่อนำจืด วัดบ่อนำจืด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายกิตติวุฑ สระทองพิมพ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงพิมพร เดชจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ  

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สระทองโอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายจิรายุส เทียนหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงจีรณรร สระทองขอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงชลธิชา สามงามเสือ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สระทองแพ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายนรวิชญ์ อยู่นาน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายนัฐพล สายรวมญาติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายพีรภัทร์ สังอาวร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองดอนใหม่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงมัทวรรณ เยียมชัย

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงวรรณิกา นนทสี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายวีระชัย ทองดอนเถิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายสรยุทธ บุตรเบ้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายสุพจน์ แย้มอาษา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา พันดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ตันเวก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงกันติศา กาบแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ หน่ายเบิกไพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายฟาดิล

้

กอรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายภโวทัย ประจำเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทรงรถ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงอักษราณัฐ พุมมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

สระทองคุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายธนภัทร สระทองอุ่น

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธนรัตน์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

สระทองไล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงปทมา ออเขาย้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงรชนีกร ครองเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๕

นางสาววารินทร์ โชติเย็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายวิจักษณ์ สระทองแมว
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายสุปกรณ์ ชาววังเย็น
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายเจษฎา แนบเนียน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๒๙

นางมลฤดี สุวรรณปฐมกุล
๒๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๐
นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด

๒๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสระสีมุม

่

วัดสระสีมุม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายกฤษกร ดอนไพรนุช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายณภัทร พิดสะโสระ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงปนัดดา วันแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงพรนภา บริรักษ์กุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา จันทาสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงอุษมา กองเกตุใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงเยาวภา เหล่งดอนไพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
วัดปทุมทองสุทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายชนะชล ปานอำพันธุ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายจักริน ชืนเกตุแก้ว

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงธัญพร เกียรติแสงทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงวราพร บุญขยาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

โกลาหะฬะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชำนาญกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายฤทธิชัย อยู่เปรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวาคิม นุ่มไพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์แดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายเอกพล ดอนไพรรอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายปฎิญญา พุทธคุณรักษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๔๙

นายรัตนวิทย์ รอบคอบ
๒๓/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กังวาล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตัน วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายธราธร ผาพุมมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ลาฝอย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงภวิกา เกตุพุ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนซาก วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสามสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชันษา รอดสอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงชุติมา ติดยงกงลาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงณัฐชา กังวาลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายธวัฒน์ชัย จันทร์ไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายธัชนนท์ ธงชัยนำโชค
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงนัทนาเดีย อิมเมือง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายนันทวุฒิ ส่งเมือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงนันทิดา พันธ์เตีย

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงนิลยา สุขเร่ห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงพรรณวดี ลิสอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพัชรา สมวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงรักษิตา คงมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๗
เด็กหญิงลัดดาวรรณ แจ้งมาลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสุธิดา ทองมณโฑ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงสุประภาวี บัวศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุวิภาพร เขียวรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายอิทธิพล คงแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุวิมลพงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงเมษนี หนูน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สัมปุรณพันธุ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คนยืน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายจิรทีปต์ ปอกแสวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายทรงชัย คล้ายจันทร์พงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงรจนา พรมพัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายวุฒินันท์ ทองยอดเกรือง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายศศลักษณ์ รักษาจิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายเจษฎากรณ์ คำกองแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงเอือมพร

่

ลิสอน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สามี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเขียว วัดวังนำเขียว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายศุภกฤต อุทัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายสุทธิภัทร ทองเปลียว

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงอุษา โพธิน้อย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายชัชวาล รุจยากรกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร วัดลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายกรนันท์ ลัยหงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายณัฐชนนท์ แก้วสุภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองห้อง วัดสองห้อง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย เวียงชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ ดาดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงพรนภัส ดิถีวิชัยกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ ชลอทรัพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล บุณยาคุมานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายสุชานนท์ ใจตรง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก่อวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายหรรษา เจเถือน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงอทิตยา สินทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงอริสา สิมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงเขมิกา มีล้อม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายจุลภัทร หนูดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงณัฐนิชา เล่าเปยม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ยางหลวง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงปนัดดา ศิริฤกษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงประเสริฐพร ทรัพย์เย็น

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายภาคภูมิ ชืนจิตรชม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองอ่วมใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงวรรณิษา ปนโต

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงวรวรรณ มูลทองแสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงศิรินันท์ นิลตะโก

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสายเดือน พิเภก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา ยงวิบูลย์ภัณท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มลประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๔

นางสาวขาว โซมีอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายรภัส ทองดอนเหมือน
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายสุคนธ์ มีถาวร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายกัมปนาท ทองดอนเหมือน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายวัชรา โยธาทรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ เจเถือน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายศุภวัฒน์ พุ่มโภชนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงกรรธิชา ประเสริฐผล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายกฤตเมธ บุญนิม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายจิรพันธุ์ จันทร์พงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายทักษิณ ศิริพิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ เชียงกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธนากร เชียงกา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สือออก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงนริศรา เสาร์เจ็ด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงนัทมล คงรอด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงพัชชา ศิลารัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา รัตนวิลัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายวุฒิชัย อรชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงสิริกร ผิวสูง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงสุกฤตา จุทิพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุชาวลี เพาะผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุรีพร ประเสริฐผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายอนิวัฒน์ พรหมเดช
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายอนุชา โสนุช
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงอัจฉริยา หงษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงแพรว นรินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงชนิดา แก้วจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงฐิติชญา สระทองย้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตังสุรวงศ์

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายณัฐพล นุ่มพรมเชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายธรรมธัช ทองหล่อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงบุษยมาศ ลีนาลาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ก้อนทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายปรเมศร์ พัดไสว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ สระทองเคน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพงนก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายสืบศักดิ

์

สืบสวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงปรียานุช สีหนู

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายพงศกร หนูวงษ์หนองรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายพิทักษ์ จีนเจียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายศรราม วงษ์สุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายสรนันท์ โสภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุจิรา เชียงกา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายอนวัช เชียงกา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายอภิชาติ กรวิเชียร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีสงสาร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงอรนภา ยังอยู่
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงคณิชฌา สุดใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงณภัทร แก้วสุโข

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายณัฐนนท์ คล้ายมงคล
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงดวงธิดา เอียมเอม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองคำสะอาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงนิตยา กระทุ่มนัด
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายปฏิภาณ กุลีน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงประภาศิริ รุผักชี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๐
นายพงศ์พล ทองดอนเหมือน

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายวัชรากร ห่วงเอียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงสกุลกานต์ ผิวสูง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๓
นางสาวกรองกาญจน์ แย้มทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๔

นางสาวปวีณา สอนน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๕

นางสาวอุไรวรรณ สุขเข

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๖

นางสาวเบญจมาศ มีคติธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๗

นางสาวเสาวลักษณ์ รักเอียม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา วัดศาลาตึก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงจิตรดา ศรีขวัญใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายชินวัตร รัดนุ่มน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายณัชพล โตเอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายถิรายุ จ้อยร่อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายผนาศิลป จ้อยร่อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงพนิดา รุ่งเรืองเดช
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงศิริวัลย์ โพธิทอง

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

โพศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา พรมสรรค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุขนภา พรมรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงสุพรรณษา นาคมี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงสุวัลณี แสงเผือก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ชาติโกฎิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงอมิตา แก้วงอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายธีรพล ศรีนวล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายนำโชค ยืนยงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายพงศธร วงศ์วัฒนไทย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายวัชพล
อัชฌาวสุกาญจน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวิรัญชนา ฮวดหนองโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสิรารมย์ ดีประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอริศรา โมราสุท
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายอาณัฐชัย สุวรรณประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงเกตุวิไล สุขีวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงแพรวา เจเถือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
วัดประชาราษฎร์บำรุง

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงจิราพา รัตนสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ เชียงเงาะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงปยดา เมืองนก

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๔๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายวิสุทธิ

์

พุดซ้อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
วัดนิยมธรรมวราราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงกฤตยาณี โสสุด

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงขวัญชนก พบพิมาย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ มันคง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายธนพล ดอนไพรตุ่น

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงนาญา สายสี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ บุญวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ม่วงพันธ์ุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงวิมลสิริ ทองวังสังข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงศรัยฉัตร พบพิมาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายสหวัฒน์ พจีเจิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงจุติพร ดอนนุ่มไพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายฉลองพณ ดอนพระยาไพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายชนะภัย ใจตรง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายฐิติวุฒิ ดอนปญญาไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายณธายุ แดงชอบกิจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายณัฐการ แสงกระจ่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงดวงกมล อ้นถาวร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายธนภัทร ริวอินทร์

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายธนวินท์ ปานอำพันธุ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงนันทิชา ดอนเนตรงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงพิยดา เคนดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงภูษณิศา แหยมดอนไพร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๘
เด็กหญิงลักษณาพร สุขกากิจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงวรรวิภา เนียมสวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงศิริณภา อินทปจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงศิริวงษ์ ดอนไพรตุ่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายสรวิทย์ สระทองเทียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายอนุพงค์ กองเกตุใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ แดงชอบกิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงกรกนก ศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงรัศนีย์พัช ผิวขาว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงสุมินตรา วันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง วัดไร่แตงทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงพัชนิกานต์ ฉิมงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลายงาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงคำแก้ว อาติง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงชลธิชา หนูเหมืองนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงรุจิรา โพนปลัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๓

นางสาวทิพยดา แจ่มนิยม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๔

นางสาวอัจฉราพร เฮงวิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๕

นายสุเมธ ดีรักษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา วัดบ้านหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงชณิตรา นาคสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายทรงวุฒิ จักขุจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายศตวรรษ วงษ์จู
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ กลำรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายธัชศิษฎ์นนท์ กลินขจร

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายธีรพล สังขวิลาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายนรากร เพชรทองงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สวนแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๔
เด็กชายกรประเสริฐ ไพรทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงกฤษดินี ห้วยหงษ์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ มนคลำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงฐิติชญา จุ่นบุญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายธนภัทร จันทร์ทรงกรด
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายธีรภัทร บุญชุ่ม

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงปริยาภัทร บัวทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีบุญมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายวีรพล แดงบุตรดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

อินหนองตาสาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงสลิตา แสงบุรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงสุชาดา สอนกิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายอดินันท์ ชมภูนุช
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงอรปรียา ศิวิลัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายอาทิตย์ แร่ลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงเตือนตา สังวรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๑

นางสาวปภาวี ทรัพย์อุไรรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๒

นางปราณี พุทธคุณ
๑๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดลำเหย วัดลำเหย  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงกุลยา เกิดฤทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สมานไทย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๑ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงมนัญชยา แจ่มนิยม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ บุญตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงศศิธร มุ่งรองกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี สรงพรมทิพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงสิริยากร ม่วงวัดท่า
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงสุนารี ทรงแบน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา รอดจินดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงอาภา ทองขาว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงขนิษฐา เครืออุ่น
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงจันทร์มณี เจริญศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงณัฐชนก พัฒนพร้อมสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๖
เด็กหญิงทิพย์เกสรณ์ สมศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายนนทกาญ สามงามจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายนภัส อยู่นาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ รุ่งเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายนฤภัททร์ สิมมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงนิสา อุตสาหมงคลชัย
๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงปณิดา หินทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา รอดผุย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายปวริศ อนุรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๕
เด็กหญิงปางไพรินทร์ นิลสระคู

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงปยะฉัตร พึงพุ่ม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายพลทกานต์ ทองดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงฟารุ่ง คนไทย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงรินลดา ลาภใหญ่
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงศิริพร เพชรไพฑูรย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายอมรเทพ เชือขำ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ พลายนุกูล

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ราชพลีสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายณัฐพล พันมี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงพจณิชา เรียนเมือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงพรรณพษา ทาแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงพิมผกา บุญวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่นนวนสี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงรัตนา กล่อมปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงฤดีพร ศรีคต

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ นิละพัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงวิลาสินี เกษรบัว
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงศศิธร คล้ายจันทร์พงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงสโรชา นนทศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงอภัสราวดี เพชรเสมียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ สามงามไกร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงชลธิชา เพชรเกลอ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงชะลันตา พรรษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๐
นางสาวทิพย์ญาดา กุลเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๑

นายวันเฉลิม สิทธิศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๒

นางสาวปภาณัฐ เสนาวัง
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๓

นางสาวมนัสวี ศรีโพธิทอง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๔

นางสาวศศิกานต์ ลิมประสาท

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๕

นางสาวศศินา แต้มทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๖

นางสาวสายรุ้ง นาคมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคงทองวิทยา วัดสามง่าม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงกานต์จิตรา ศรีสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงธัญสมร จงสอน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๒๙

นางสาวนัดดาว สายธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายหงษ์ฟา โสภาวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงอริษา เกิดเสียม
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงอาภัสรา ทองยากลัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จุ่นบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะโกสูง วัดตะโกสูง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี คล้ายแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ธิตะโพธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงดวงหทัย คำแสน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ศิลปธนภรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงปณิตา เหลืองสมานกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงปยธิดา บรรจง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงปยวรรณ ปรางทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงพณิตา บุญรอด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ปานคงคา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ทิมทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงธารารัตน์ สุขสบาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกงลาด วัดกงลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายกรกฎ เบียวทุ่งน้อย

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงจุไรรัตน์ แสนตุ้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงณัชชา หมีเพ็ชร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงธัญสุดา สีมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายปฐมพงศ์ จุ่นดีวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ ขวัญยายสพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงศรัญญา หนูอิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายศิรภณ รืนเริงกลิน

่ ่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงสมฤดี นกแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายสรวิชญ์ วันนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายอดิศร ปรีเปรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ฤทธิเดช

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงชนัญชิดา หนูบ้านเกาะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงณัชชา ขาวเอียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายทินกรณ์ อินกงลาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงธนพร แก้วลวดลาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายธนากร สาลีเพ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายปภพ เมืองวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงฟาใส เทียงธรรม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา ผุยรอด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงอนุสรา แซ่เจียม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขวราราม วัดสุขวราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์จำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา หยิบลำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายณัฐดนัย ใจหลัก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ศิริจามร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายปติพงษ์ วงษ์จำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๒ เด็กหญิงพลอยฉัตรพร
จันทร์แจ้ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายพสิษฐ์ บุญมีเกิด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงพิมภิราพร คำมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงรุจิรัตน์ แสงจรัส
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายวริทธิธร

์

พันทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายวิชิดชัย ลือศิริเจริญพงศ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงแสงดาว อร่ามหนุน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระพี

้

วัดหนองกระพี

้

 

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงจินตณา ชันอินทร์งาม

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงจิราพร พูประไพ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงภัคพร สิทธิสา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา เล็กชะอุ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอนันตญา รอดทวีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอรุณกมล ชัยรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชูก้าน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานตากฟา วัดลานตากฟา  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงชลธิชา เพียรทรัพย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงณัฐพร คนซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายดนุสัณท์ แขกประยูร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงพชรนิดา โฉมฉาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงพรรณฐิตา จำปาทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงศิริญญา สุขาบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทันปรีชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงเบญจภรณ์ เทียงวงษ์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาล วัดกกตาล  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงกันตา โสภณธรรมคุณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายกิตติพล วังสะอาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ อ่อนส้มกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำรัสภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงณีรนุช แก้วสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา แสนสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายระพีพัฒน์ เถือนไพรวัลย์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงวรรณพร โพธิศรีทอง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงศิริมุกดา ศรีแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุภาวิณี ใจแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ม่วงพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงอภิญญา พรมสายบัว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงอุไรพร มีประมูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายเหล็กไน ภูมณี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว วัดกลางบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยผดุง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงกนกพร แก้วบุญชู

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงกัลยา ชาญปรีชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คงวงศ์วาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายธนกฤต เสนาพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายธรณินทร์ บุญลำเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงนภาพร หลิมสัมพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงปวีรา สวยลึก
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงรัญชิดา นุชพะเนียด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงวณัชชา ประทุมถม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวิษณุ สามสงวน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงศิรินภา จาตุรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายศิริวัฒน์ เทียงน้อย

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๒

นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดไทร วัดไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงกนกนาท จันไต้
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคบ้านกวย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงพัชราพา แซ่ลิม

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงสุกันยา ปยะพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย วัดน้อยเจริญสุข  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงดารุณี รวยลาภ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายนพรัตน์ เงินยวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงนันทนา วงษ์บัวงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ มัดตะรัด

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา เตโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงพรนภัส กลินแค

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ สุริยะมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๔

นายฤทธา ขาวลำเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายธนพล เลิศปาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายปฐวี รุ่งศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงปณฑิตา แจ่มเล็ก
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงวรัญญา ปนทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงวริศรา เดชชู
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทองบ้านกวย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๑

นายนุศิษย์ หว่างตาล
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๒

นายบูรพา พำรุ่ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๓

นายธวัลรัตน์ ด่อนแผ้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๔

นางสาวมธุริน อ่อนโพธิเตีย

์ ้

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา วัดหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ ชมเกร็จ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงปทุมวดี สรรพสมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายพิชาภพ มุมกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงรุ้งดาว แจ้งใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงศศิธร ตะโกใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายสหพล พูนกอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายสาธิต ชำนาญเลือย

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายกำธรพล จันทรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงจอมขวัญ ตันประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงช่อทิพย์ สงสอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ญาณิน ไกรวินิจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงนริศรา จันจุ้ย

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงพนารัตน์ รวบรวมวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายภูมินทร์ พรประดิษฐ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เอกเผ่าพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๐ เด็กหญิงสรพัศธนารีย์
อุระชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงอรนิษา ดวงศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงกรรณิกา เดชเดชากร
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปุราชะทำมัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงชนารดี เชือมขุนทด

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายปรินทร ช่างอินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายพันธศักดิ

์

ภูมิพระบุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงอรินชยา สาลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายวศิน นิโครธานนท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายอิทธิพัฒน์ ประกอบทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๐
นายกรรณนวี สุวรรณรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๑

นายนนทวัช เคนแฟง
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๒

นายบุญชนะ ทรัพย์แก้วยอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๓

นายอภิรักษ์ หนูวิชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๔

นายอาทิตย์ พุ่มปรีชา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

วัดบางแก้ว  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงกฤติยากร บุญมี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายกฤษณชัย อุบลทิพย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายกิตตินันท์ มาสีสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายฉัตรชัย จรรยาวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงฑิตยา แซ่อ้วง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายธนานพ สมบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายภูริพัฒน์ กิจเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงรัตนา ซังเต๊บ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงวริณญา ศรีเมืองกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๗ / ๑๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ตะโกเนียม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายเจษฎา เปยรักใคร่
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายไกรทิพย์ เขม้นกิจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายนรินทร์ หวังอุดม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

สุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายศุภชัย สุ่มอุดม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงอนุสรา ศรีหิรัญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายเทวราช จักขุจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายณัฐรพงษ์ แตงจัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายพิริยะ เขม้นกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงฟาใส จิราภิภัทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายอนันต์ วงษ์พินิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศีรษะทอง วัดศีรษะทอง  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงชุดาภา เกตุแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประกอบทรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงทิฆัมพร แจ่มจำรัส
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)

วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงวรรณภา คุ้มเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงวิมล แก้วด้วง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงอรพรรณ รัตนสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงปฏิมา จันทร์เพ็งสุริยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงปริญญา ชิวปรีชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงรัตนา เอกเผ่าพันธุ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงลลิดา ชีวัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงสิริกัลญา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุพัตรธิดา วงค์รักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายทศพล สะสมทรัพย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงบุษกร เรืองร่วมวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายมนัส อินสุพัตรา

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงลูกนำ วงค์รักษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา ดอนริมไพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงชมภูนุช ชัยทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๕
นายรุ่งเพชร ฮ่วมแบะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายวิรัตน์ ศรีสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายสรวิชญ์ ศุภวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
วัดโคกพระเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงกัญญาทิพย์ คำแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงจริยา วงค์ตัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์บุญส่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายธนสรณ์ ทรัพย์พร้อมมูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายนพดล ชิวปรีชา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงนภัสสร เรืองร่วมวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายปญญา ปรางทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อตะกัว

่

วัดบ่อตะกัวพุทธาราม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายปรัชญา ชัยมงคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี วัดพุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายกฤต หวานชะเอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ฮัวประเสริฐ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงศิริวิมล คำโชติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงมาริสา สมสอาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีชัยนาท

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงดาว แสงบุญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงนภาพร ศิริพิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงชลธิดา เอียมจร

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา โยธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๕
นางสาวสาริกา มาไทย

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

ชาญกระบี

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงพรอนันต์ จิตตรักษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายเจสัน โพธิหิรัญ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงออย มอญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงอุษา ปานคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายสิริ สวัสดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงธาริณี จริยาธรรมกร

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยพลู วัดห้วยพลู  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงมิรันตี วีระธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิริพิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงชลธิชา ดาราแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายธิษณ์ ตาผัด

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา ศิริผ่องแผ้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายสิทธิพร สะสมทรัพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายสุเทพ เสาร์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายอภินันท์ สุขแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ไทรทองมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา ปนอุ่น

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายณัฐกานต์ ตาติดแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายปริญญา

เปลียนเทียงธรรม

่ ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๕๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงวรกานต์ ชูราศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุชาดา แก้วกระจ่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงอารยา กลินถือศีล

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงเบญจมาส ทองคง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงณัฐธินันท์ แปงผง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายดิษพงศ์ พรรณบัตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงทิพธนา ศิริพิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงพรกนก เอียมโอด

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุพรรษา ยังอ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายสุริยา รุ่งนาค

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงนุชจรินทร์ ทูลเศียร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปนรัตนราษฎร์)

วัดใหม่สุคนธาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ กิงแก้ว

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงวิกาญดา ลิมกุล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๘
นายต้น เยือกเย็น

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๖๙
นางสาวนิตยา ภิรมย์เอียม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๐
นางสาวนำผึง

้

เงินนิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๑
นายอนันตชัย ไทรบัวแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๒
นางสาวสุทธิดา พิพัฒน์พรภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๓
นางสาวขวัญฤทัย ขำต้นวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๔
นางสาวสิริวรรณ มีจันเพชร

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๕
นางสาวสุภัสสร สามงามเขียว

๓๐/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟา วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพนิยม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงกมลปตร์ ศรีโพธิช้าง

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ไผ่โสภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงสิรินภา รัตนภิรมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 วัดบางพระ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุธินี สุขศรีอินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงจันทภา ประเสริฐดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงนำฝน ทองสุขดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงสายฝน สวัสดิตาล

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงกมลชนก สมประสงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงมนัสชนก โพธิระย้า

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายสุวรรณชาติ เรืองรังษี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงแสงทิพย์ แสงคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายปฏิภาณ ยิงยวด

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายปณพร อากร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงพรสุดา เสดถา

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายพรหมมินทร์ บุตรทรัพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ พลอยงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไกรสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงมนัสวรรณ หอมจันทร์โต

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงสุกัลยา ศรีอินทร์คำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๖
นางสาวรัตติกาล สิงหรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๗
นางสาวราตรี จันทร์บุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๘
นางสาวเบญจพร ยาดาฟว์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๐๙๙
นางสาววริศรา รับพรพระ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๐
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ม่วงทิม

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๑
นางสาวกัญญารัตน์ มณีวรรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๒
นางสาวนนทิยา ดวงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ

้ ์

วัดสัมปตาก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายวันชัย จันทร์คล้า

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปานสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายทัศน์พล ตีนาสวน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายจตุรงค์ สนเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายณัฐพล ทยาพัชร

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงภาวิณี รองราช

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงมณทิพย์ นาคนัทธี

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายศิวัช คงคาศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายสรธร เมืองบาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงสำฤทธิ

์

วัชวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงสิริกานต์ คำใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงอรัญญา คุงดิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายอัฐพล จันทร์สุวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๖

นายกิตติภพ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๗

นางสาวบุญญรัตน์ สังขพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๘

นางสาวลลิตา ซอกทองหลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๑๙

นายศตายุ เกิดศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๐
นายธวัชชัย เมืองบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๑

นางสาวสิรินทรา ผลสู่สุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๒

นายอธิบดี ชืนชม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๓

นายเศรษฐวัฒน์ โพธิเผือนน้อย

์ ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๔

นางสาวชุติมา ทองดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเพิมวิทยา

่

วัดใหม่สุปดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงชมพู่ ทำดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายณฐภัทร อินค้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงธัญชนก แสงอรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงนิลุบล ทันใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงภัคจิรา เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ฉิมจินดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงภัทรภร คงหญ้าคา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงมนัชนก ถำกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ อยู่ศรีสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงวรรณภา ต้อยติง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงวรรณฤดี เกิดแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงวรรณิกา มาเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงศศิรัตน์ จุณโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงสิรินดา มะลิดิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงสุศิรา แก้วพุ่มพวง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงอภิญญา หงษ์คำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายอมรทัตต์ จิตรนามกร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงอัญชลี ตาจุก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ กุนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๔

นางสาวกนกวรรณ สุขวิบูลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ คงรักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายกรกฤต มีหงษ์ทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายกล้าณรงค์ กุลภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงกัลยาณี อยู่ในธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๔๙

นางสาวจิดาภา แปนคุ้มญาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๐
นางสาวชมพูนุช เนียมรุ่งเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๑

นางสาวณัฐชา สุภาพจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๒

นางสาวณีรนนท์ โหมดแจ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงบุษราคำ ชินรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายพันกร จันทะมัด
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๕

นางสาวพิณลภัทร จายะพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๖

นายพีรพล กำสา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๗

นายสถาพร สมบูรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๘

นายสร้อยเพชร แสงเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๕๙

นายสหฐกิจ พวงนิลน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๐
นางสาวอุมาพร เปยมวารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดสำโรง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงอำพร มะโนมัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง วัดดอนสามสิบ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ หินทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงพัชราภา ขำยินดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงอภิญญา สร้อยทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วเนตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ สร้อยทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงจันจิรา ปรางมาศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายณัฐพล หนูมาพร้อม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงนำขัน ฟองตี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายวรรณวัฒน์ ปุยะพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา ม่วงพรวน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายดัตสวิน เพไร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายตะวัน สมกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงทัตติยา แสงกระจ่าง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายนัฐษุ ศรีสงคราม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงรวีวรรณ ตรีแดงน้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายศักดิดา

์

โยมรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงโสรยา ศรีจันทร์งาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงฐานิตา ศรีสังวาลย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายธีรภัทร์ ปถวี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงนิติยาพร ขำยินดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงปถยา พันธุมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายวรวิช กราบทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายวัชรากร แอบบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุภามาส รู้รักศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลานคา วัดลานคา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงขวัญชนก เล็บประดู่
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงชลธิชา แก้วกียูร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงนภัสสร กาลสมทบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงนิชา หวานชืน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงอโรชา วุธิจักร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงเทียนทอง มูลทองน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายธิเบศก์ เทพบรรเทิง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายปญณพัชร์
ไหลประเดิมพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๔

นายวรวิทย์ ช้างดอนไพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบางหลวงวิทยา วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงกาญจนา วิมลชาติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สรรุวัตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงชัชมาภรณ์ เรียมไธสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงนันทิยา วงษ์ประเสริฐ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงปนัสยา เส็งหลวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงปริญากรณ์ ตุ้มนิลกาล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงพิชามญช์ สระศรีสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ พันธรักษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงวิยดา น้อยพันธุ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล ทองขาว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงโชติกา ศรีสุทธาวิทย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหลวง วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงปญญาพร มีจันเพชร

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสะแก วัดลาดสะแก  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงขวัญจิรา ภูลับ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงขวัญจิรา อุ้ยคำตา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงสุนิสา กิงนอก

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดเกาะแรต
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงขวัญใจ เอกจีน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์
ศรีประภาเลิศกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงอภิญญา สรงพรมทิพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอินทิรา คล้ายรัศมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแรต วัดเกาะแรต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร สีมาเลาเต่า
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายรัฐนนท์ คล้ายกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยอ วัดดอนยอ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงกันตยา ดิษฐแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงเพียงฟา ปรารมภ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ธัญชาติธาตรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หมายเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ ศิลปกษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายกลวัชร วันดีเรืองไพศาล
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสะอาด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกัลยกร ไหวพริบ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงจิราวรรณ รัดรอดกิจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงจุรารักษ์ สุขดอนไพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงชญาดา จันทร์ชิดฟา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงชนิดาภา สระทองพูล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงชลิสา อยู่โภชนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายชัยชาญ แสงมาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๔ / ๑๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงฐิติพร อ่อนเปล่ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงฐิติมา ฟาหวัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

จารุพุทธิศิริพจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงณัฐติการ แก้ววงษ์ล้อม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ โตอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๕ เด็กหญิงณัฐวรินทร์กร
วิมูลชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงดลลชา สรวงเกษม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงดวงพร นิยมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงดวงพร บูชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายถิรศักดิ

์

ตะก้อง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายทรงภพ โพธิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์ศรีเผือก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายธนภัทร แก้วไทรคุ้ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิสวรรค์

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายธนวัต แสนสำโรง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ลัดดาเสถียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ยิงยวด

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ พัชธนกิจการ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายธีธัช เพชรชืนสกุล

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ยิมแย้ม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงนิรัตน์ชนก กลางดงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายปฐมพงศ์ เหลืองรุ่งทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายปธานิน มีผิวหอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงปริชญา มารยาท
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงปวริสา เลิศรัตนอนุรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงพรลภัส
ศิษย์สิงห์ไพโรจน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วไทรคุ้ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายพัทธนันท์ จันทร์ทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงพิชาดา กลินสุคนธ์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงภค เบญจเทพานันท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงภัคจิรา วัตรสติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงภัทรพร จิตรบวรวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายภูวดล ลิโมภาสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงมุกดา ธรรมภัสส์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายรติกร แดงชอบกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงลัทธวรรณ วิบูลย์ชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรกมล
แสงชัยทองวัฒนา ๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงวราพร วิรุฬห์วงศากุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พุ่มกุมาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงวริศรา บรรเทาวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายวรเมธ ดอนสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงวัณณิตา ธีรภากร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายวิฑูร เฉิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร นาคสุขปาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายศรัณวิชญ์ วิไลเลิศสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงศศิประภา ทองดอนพุ่ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงสริตา พรหมสถาพร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายสิริชล กิจสนธิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงหทัยภัทร คำโสมศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงอริศสรา ปนแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายอัครชัย ใจซือ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงอันตินันท์ ตันติเกษตรกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายเกตุศรันย์ ไทรเกตุแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงเขมจิรา คชศาสตร์ศิลป
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายเปยมศักดิ

์

วรานนท์วนิช
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๕
เด็กหญิงแก้วกานดา อ่วมอิน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายโชคชัย ไทยโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายชาญวิทย์ ชุนเกษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รัดรอดกิจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายณัฐภัทร มงคลธนานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงดวงพร มูลประหัส

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๑
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ จันทร์ชิดฟา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงปารเมศ ปรีชานุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๓
เด็กชายพงษ์นรินทร์ แก้วนิลทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ ลาภเพิมพูลยิง

่ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงวนัชพร เจริญศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ คงเฉลิม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงสกลภัทร ขำดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงสิริกร สวิพันธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงสุคนธรส ทรัพย์เทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุธาสินี แซ่เลือง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา ไทรหาญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอนพัทย์ ปลืมญาติ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงอารียา กลินเกษร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงอินทิรา ทองคงหาญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงเจตสุภา ธรรมรักษ์เจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายเจษฎา พัฒนกิจจำรูญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงเบญจา รุ่งเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงโสฐิดา ผิวเผือก

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงกมลชนก ศรีสุพรรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงกฤษณา นาเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ประเสริฐสิทธิพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล บุญมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงชมพูนุท คำบอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายชินวัตร รัตนพรมงคล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จำปาอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ กอเจริญทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงณัฐชา มีมูลทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ จำปาเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงทักษิณา ทำดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงธัญสุดา นุชชาดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ กลิงที

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ ดาวทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงนาตยา แซ่ลิม

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงปนัดดา แลศิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงปทมา ไกรรอด
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงปาณิศา ศรีสนอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงพรรณสา เขียวรอดไพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายภาคิน น้อยหมืนไวย

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา มากสุดปาน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน สมร่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงวรวรรณ จันอาจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงวรัญญา ศรีจงใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงวันทนีย์ น้อยพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายสมพร แซ่ฉัว

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงมีศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงเขมิกา เครือแก้วเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา เขียวรอดไพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายกฤษดา เกษมศุภมงคล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายกานต์ดนัย ฤดีขจร

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงจิรดา กิจแสงทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุนทรรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายชัชพงศ์ วิมูลชาติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สุพันโท
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงณัฐกวี พงศ์สินพันธุ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ สาระเวก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายถิรภัทร แย้มประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ เกียรติไพบูลย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายบุญกฤช นาเลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงพัชรา รัตน์นุ่มน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายมินธาดา แจ่มนิยม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงรชาดา ธรรมภัสส์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายรติกร กิจมงคลชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงวรรณภา ตุ้มนิลกาล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงวาสิตา มงคลภัทรสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายสัญติกานต์ แซ่ลิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงสุชาดา จิรกุลวัฒนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงสุวรรณา มูลระหัด
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายอชิตศักดิ

์

สงค์ดำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงเกษณีย์ วิเชียรฉาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๑

นางสาวจิดาภา ด่านเจ้าแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๒

นายจิรายุ กิจสนธิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๓

นายศิรปวเรศ อัครเศรษฐโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๔

นายสหัสสวัต เกตพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๕

นายพีรวัฒน์ สิงห์เรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๖

นางสาวจันทนา พลายแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๗

นายธีรภัทธ์ แซ่ลิม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๘

นายวรรษพล ภววงษ์ศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๖๙

นางสาวศุภกานต์ หะลีบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเจียนหัว

้

วัดบางหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายกิตติเทพ พึงนุสนธิ

่ ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงชลทิชา ทัพประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายชัชฎาพล อยู่ร่วมใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พูลทองคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายณรงค์ธร สระทองแยง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงณัฐธิมล วงษ์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงณัฐวรา วงษ์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ ไทรสง่า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธนวันต์ โพธิอุบล

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงนันทนา พึงตังพันธุ์

่ ้

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายพงศ์วิชญ์ รัดรอดกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายภราดร เทียมเวหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงภัทรมน แก้วไทรฮุ่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์มณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายวิทยนัรย์ คุขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายวีรชาติ คำรอด
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายศุภกร ทองศรีเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายสิงหา แก่นศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายเขมทัต บุญนำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงไปรยา เฉลิมพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงชลธิชา มูลทองสงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงบุญช่วย เต่งเจริญชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงบุญดารัตน์ โฉมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ มูลทองสงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายภราดร ศรีนงนุช
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายวนศักดิ

์

คิมหันต์อำไพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงวรรณวิษา คำทวี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายวรายุทธ์ ไทรศรีคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายศุภกิจ แก้วไทรอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายสรจักร์ จินดาวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ จันทรสาขา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาทำ

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงจามฑูรย์ นันตา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงชนาภรณ์ เหลืองพุทธชาติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุวรรณา ศรีทองงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หงษ์ลอยฟา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๖๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายคมสันต์ ทองสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายจิรโชติ ไชยโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ศรีแสงจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายชัยณรงค์ ไทยเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายชินภัทร์ นาคหรัง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงฐาปนี หิรัญพฤกษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ แปนกลม
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โอภาษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงณิชา ไทรสงวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายธนภูมิ พุ่มไม้
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายนพดล ศรีกำปน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายบรรจงศักดิ

์

ศรีสาเอียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายพิทยา เมฆแย้ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ เพ็งนาเรนทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงมานิตา ใยสามเสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายวราเทพ สุขสมัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายวิวรรธน์ เพียนพิทักษ์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายสุขุม เย็นเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายสุธินันท์ โอภาษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุนิตา สมสุขหวัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายสุริยะ การะกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายอนุรักษ์ อ้นสืบสาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงเกศกนก โชคบุญเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิทักษ์กิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๒๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ ไทรดุเหว่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายโอภาส อ้นสืบสาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย วัดบึงลาดสวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายจิรพงศ์ วงษ์ตุ้ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อุณหบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายหาญณรงค์ รุ่งโรจน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางภาษี วัดบางภาษี  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายณรุจ กำภูพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายธนเดช ทรัพย์น้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายพรรษกร คุ้มวงษ์ษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนละมูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพญา วัดลำพญา  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงช่อ พูลทรัพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลศิริ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๑
เด็กหญิงธันญาภรณ์ พรมแย้มใหญ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี มันตเสวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงสมิตา เปราะสะเกษ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา พุกสภักตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงอิสรีย์ ถาวร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงณัฐริกา เปยรักใคร่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงดลฤทัย ภิรมย์พร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงนุชสรา เขียนดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสุขภู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงบุษบา นัดสูงวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงอรนุช จินสุริวงษ์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๒

นางสาวอำ จัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๓

นางสาวเดือนสุข บุญทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ วัดนราภิรมย์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงพรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงพิชชานันท์ คชศิลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๖
เด็กชายการัณยภาส โกฏแสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายกิตติภณ อุบลราช
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ภูหวังดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายณัฐภัทร คีรีกิน

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายทิวา อยู่เย็น

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงนฤมล ขันทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงนิภาภัทร พิมพ์ศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงภารดี เนียมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงวันวิสา ดาวสร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ พิมพิสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงศิริภรณ์ โพธิเขียว

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงสุภัทราพร หนูปราง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ จีวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงเล็ก วุ่ยแม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประทุมสินธุ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงแอนณา สุวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิลเพชร วัดนิลเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายกฤษฎา หมืนณรงค์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงชลธิชา ไทรสงวน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ไทรสงวน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ สอนมีศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายณัฐพล ไทรละมัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายธนพล ธนะแพน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายนัฐตพร บุญเพ็ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงบุษกร เทียนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายปกรณ์ องคไทร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายรัฐนันท์ เปยมอินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ภิรมย์สังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงสโรชา ไทรละมัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายเมธัส เตียไทรแก้ว

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ วัดบางไผ่นารถ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายวีรภัทร ยิมสาระ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาสุการาม วัดผาสุการาม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายณัฐพล ศรีสมผัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีมากเปยม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๘
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ชืนใจดี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงสุจินันท์ พรมคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงอภิญญา กลันพจน์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีเพียงจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายณัฐภัทร จินดานิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายทวีชัย สามงามนุ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายธนากร ใจทน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายนาวิน นิยมดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงอนัตญา พ่วงมัจฉา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง วัดไผ่สามตำลึง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายกิตติพจน์ ศรีเพ็งแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ทัดดอกไม้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สมบุญเก่า
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เก็บรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายฐิติรัตน์ สังข์กลมเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายณธวัฒน์ ไทรฟก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ชมภู

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงพรทิพา นุชเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงพรนภัส เผ่าพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงภัทรลดา เลิศกสิกิจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงมณฑการณ์ ละมูลมอญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงลลิษา ทิพวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงวรนุช เอียมไทรงาม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เจริญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงวาสนา เนตรแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงศิริขวัญ ไทรศรีคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา กำทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงเกศรา สะอาดเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงกัลยาณี กันอ่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไทรแช่มจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายธีระพงษ์ สวนชูผล
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงวิภาพร นุ่มพรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงสุวารี เพชรเกลอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ นรดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายอรรถพล ศรีชัยนาท
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา นิรันดร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พูลบางยุง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แซ่เถา
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายจักรพงษ์ ภู่ศรีสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คงจินดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟกหอมเกร็ด
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายทินภัทร เอียมขจร

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายธนพงษ์ ศรีต่ายขำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีราราญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายธเนศ จันสนธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงนันทยาวีร์ คุ้มโนนชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงบุษกร อินทไทร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงปฏิญญา ทองมูลชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงพรชิตา จินพละ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงพิยดา มันเสดาะ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายวชานนท์ กลินบัวขาว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายสหรัถ บัณฑรวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสายใย คงเจ้าปา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สร้อยจิต

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงสุภาพร พานเงิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สวัสดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงอรวรา ศรีวิรัช
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอัญมณี ชาญประเสริฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอุมารินทร์ ประนอมรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายเชษฐา แก้วชัยสา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๗
นางสาวปริมประภัทร์

จิตรจักร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๘

นางสาวพัชรพร พูลโคกหวาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๔๙

นางสาวลีลาศินี วงศาโรจน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๐
นางสาววรรญา ฉิมเสือ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๑

นางสาววัชรสรณ์ สงวนไทร
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๒

นางสาวศศิวิมล พันธุ์พาณิชย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๓

นายอนุชิต แก้วหนู
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๔

นายอภิรักษ์ เพชรปอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๕

นางสาวอรปรีญา ศรีสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๖

นายแมน พัฒนพร้อมสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๗

นายณพยศพน ขุนใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๘

นายธนวัฒน์ มณฑามณี
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๕๙

นางสาวนฤมล ตาดทองไทร
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๐
นางสาวนิจิตรา แสงสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๑

นางสาวปาริฉัตร ศศิธร
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๒

นางสาวพรพรรณ ไทรชมภู
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๓

นางสาวศิริวรรณ สวนชูผล
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๔

นางสาวศุภาวรรณ ศรีแย้มวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๕

นายอนิรุทธิ

์

ศรีสังวาลย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๖

นางสาวอภิชญา ทองปรีชา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๗

นางสาวเพ็ญมันตา วงศ์ศรีสุนทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๘

นางสาวกนกวรรณ จันตะนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๖๙

นายจิรวัฒน์ ศรีอันยู้
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๐
นายธนารักษ์ ลิมสกุล

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๑

นายธารินทร์ โคตรภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๒

นางสาวนันท์นภัส แสงเดือน
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๓

นางสาวภาวิณี สิงห์เวียง
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๔

นางสาวภาวิดา ครองสิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๕

นางสาวมนนภา อยู่คง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๖

นายวรรณชัย โพธินัย

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๗

นางสาววรัญชลี ผิวอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๘

นางสาววารินธร ไทรงามเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๗๙

นางสาววิจิตรา สำลีพันธุ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๐
นางสาวสุพรรษา เทียงตรง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๑

นางสาวสุวรรณา ปานทนนท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๒

นางสาวเกวลิน เพิมพูล

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเลนวิทยา วัดโฆสิตาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา ธรรมวัตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง วัดไผ่หูช้าง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายกฤษฎา ตรีเพชร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายกิตติทัต คล้ายโพธิทอง

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงชลชนก โพธิทอง

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายธนภัทร ไกรสาลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายธรรมธัช เย็นเพ็ชร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงภานุมาศ บัวน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงศิวพร บุญปกครอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอภิญญา ปนมงเล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงเจมจิรา คล้ายโพธิทอง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงไปรยา คล้ายโพธิทอง

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ ยอดมิงขวัญ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายนภัทร แก้วไทรหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงวรรณวิษา สมัครรัฐกิจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวปากท่า วัดบัวปากท่า  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงวรรณพร พุ่มสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๘

นางสาวฐิติกา เพ็งเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ

์

วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงตาล กานทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงธนิตา แร่มี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายศุภฤกษ์ นาคแกมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงวสุมดี แทนไธสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงสิรินทิพย์ สุขจัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงสุวดี พยุงพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ ฤทธิคำรพ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงไพรินทร์ พ่วงจีน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฐชา รักยิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงสุชามาศ จวบกระโทก

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายเอกชนก จันทร์มณี

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กอสาลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นรขุน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ขำต้นวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไชยเดช

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ กองแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดสีทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงชลิดา เลิศวรพงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงญาณิศา กระสินธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงฐิติพร ศรีภู่ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายณัฏฐพล สิงห์ใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายณัฐภัทร ไชยพงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายตะวัน ใจทน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายทินพร รักแผ่นดินธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายธนรัฐ จันวิเศษ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายธีรภัทร ภิรมย์เมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายปญญวัตร คุ้มคลองโยง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายปยกร เนาวรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายพชร ปรักมาส
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงพรชิตา เต็มเปยม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชียงเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายพุทธิ แสงอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายมณฑล เบ้างาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงวริศรา สุสุทธิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศรัญพร วังคะฮาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงศรัณญา สุจารีย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายศรายุธ ขำกลิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฟกฉิม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงสายใจ บุญฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงโชติกา มลภิรมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนเทวา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายจิรภัทร์ สัมภวะผล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายณัฐชนน สุดชีแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายณัฐชัย พัลภานุสร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงณัฐชา วัฒนภิญโญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงดวงหทัย ลีโนนเขวา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายธนภัทร นาคอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงบุษกร นาคแกมทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายประติมากร บุญเกิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงประภัสสร ศรีคำภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๔๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ทรัพย์ยอดแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงพิชญาภัค ชืนแสงจันทร์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ รอดเทภัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน พัฒนายุกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงรสริน อินทรชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงลลิตา ชัยศรีเจริญพงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงวิชุดา แก้วสมนึก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงศิริลักส์ เพาะฝน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงสรัลพร สระทองเมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงสาริศา กุยรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงสิริยากรณ์ เนตรซิว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงอารียา เหม็งชัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงเนตรดาว ชายวันดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายกิตติภพ แก่นกูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สำราญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คำมูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์แสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงนฤมล รอดไพบูลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา อุบลนุช
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายประสพโชค สมบูรณ์บัตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายปยทัศน์ นวชน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายพงศกร กาเหว่าลาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงพรรณภัทร แสนคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงภัณฑิรา สวัสดิดวง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงยุวดี พึงคำ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงศิริพร คุ้มแว่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายสิงห์ทอง รุ่งเรืองวิทย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงสุธิดา ดวงตา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงสุมณฑา ทิวาพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วัฒนสืบแถว
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงอริษา แก้วงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงอาจรีย์ ชืนบาน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายเลอสรรค์ ทัดเทียม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๓

นางสาวกนกวรรณ บาลใจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองสุภาพ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๕

นายกิตติ มณีวัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๖

นางสาวจารุภา อามาตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๗

นางสาวจิราพร เอียมสุวรรณ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๘

นางสาวจุฬาภา ภูมิอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๘๙

นายชนะชัย พุ่มภู่
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ พรหมศร

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงชนาทิพย์ แช่มช้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๒

นางสาวชยพร มลแข็ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เชาว์ไวพจน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๔

นางสาวชลลดา ตันติภิรมย์สุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๕

นางสาวฐิติมาวดี บัวใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๖

นางสาวดารัตน์ ควรนิคม
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๗

นางสาวทวีติยา อุเบอร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงทิพากร เจียมอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๖๙๙

นายธนกร เหมศาสตร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๐
นายธนกฤต นิลพลอย

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๑
นางสาวธนาภรณ์ พรมลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๒
นางสาวธัญญารัตน์ ดำแดง

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๓
นางสาวธีรนันท์ พันสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๔
นางสาวนนฑพร ช้างม่วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๕
นางสาวนริศรา อำพรรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๖
นางสาวนันท์นภัส เห็นทัว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สิทธิจิตตระกูล

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๘ เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์พรรณ

สอนลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายพีระพงษ์ โพนคร

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๐
นางสาวพุธแก้ว โพธิจินดา

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๑

นางสาวภูมินทรา แย้มวาที
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๒

นางสาวรินลณี เฉียบพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๓

นางสาววรินทิรา สังข์บุญลือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๔

นางสาวศิริพร กลำเสือ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๕

นางสาวศิริพร สุขา
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๖

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมโหร
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายสมเกียรติ ภู่ดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๘

นางสาวสุชัญญา สรเวชวรานนท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๑๙

นางสาวสุนิสา ต้นสีนนท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๘ / ๑๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๐
นางสาวสุพรรษา พุ่มยาธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๑

นางสาวอาทิตยา เข็มทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๒

นายเฉกชรินทร์ เอกอำไพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๓

นางสาวเนาวรัตน์ สังข์อนันต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๔

นางสาวเสาวภา ทองทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๕

นายเอกภัทร ระยับศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๖

นางสาวพรพิมล เมืองทีรัก

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วัดหทัยนเรศวร์  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงกิริยา กินโนนกอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๘
เด็กหญิงจันทร์กะพ้อ วงศ์ศรีชา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงจิรัชญา ปอมสุด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงจิราพัชร สุขเกษม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงณิชนันท์ สิงหนาท
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายนนท์ปวิธ พุ่มม่วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ปรวีร์พงศ์เดช
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงนิชานันท์ นาครัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ สุขเกิด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๖
เด็กหญิงพรรณชลัยย์ พจนานุภักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงพัชรวลัย ซังปาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี วัชรกรณ์ฐากูร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงพิมพ์สุชา บุญสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงอภิสรา รัตนิพนธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงเมธาพร สุดยอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงกชพร โพธิรอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ขาวประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ นาควัชระ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงณัชชา ใจบำรุง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพยทยารัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงธนัญญา วรวุฒางกูร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงธิดา ทรัพย์คงมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงนันทกานต์ แปนกลัด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายนิธิศ พิริยสถิต

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงบุญนิสา ด้วงเอียด
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงบุญรัศมี แสนสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงปณิชา ด่านสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๔
เด็กหญิงปทมาวรรณ ยิมดี

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๗๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพัชราพร เดชน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายพัสกร มีปน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงพิชญา ศรีเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี สุชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ดาว ขยันการ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศานติชาติศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงรักษิณา ปญญาวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงลลิตภัทร ขำมัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงลักษิกา ดาบคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงวรรณิดา รูปหล่อ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ ผ่องน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายวีรภัทร กิจจานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงศิวพร ธีระวัฒนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงศุภภร เจียมใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงสรัญณัฏฐ์ ดอกกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายสายเมฆ วิชนะโภชน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงสิริกานต์ ลิมปนพรชัยกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รักษาพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงอภิสรา พันธมิตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายกรธวัช หรังบุญลือ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงชนิกานต์ พูนผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงณัฐมน เหล่าพราหมณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงณัฐศรัณย์ บาลนคร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงธนัชญา บุญนำมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายธัญชนก วัตถาภรณ์ศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงนภัสสร บุญกุศล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงบุษกร แจ้งจิตต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงปยะรินทร์ ใจชูพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงพัชรณัฐ บิดาโส
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นำจัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงพิรดา ง่านวิสุทธิพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงภัทรวัลลิ

์

โพธิอาศัย

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ธีระวัฒนา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงสุชานาถ พันธ์พงษ์ศิริกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงสุมิตตา พ่วงพี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงกรองหทัย ลดาสวรรค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๒
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ อาจจิตต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงชนิสรา
อรุณสินประเสริฐ ๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายณัฐภัทร โล่ห์วัชรินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายธนพล แคล้วภัยพาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เกียรติรัศมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายธนภูมิ นันทพรไพศาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงปภัสสร เลิศทวีเดช
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงปรัชญาพร จันภิรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงปทมพร แก้วเรณู

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา เทิดทินวิทิต

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงภัทรพร จันทร์แสงใส

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงภัทรพร พุฒทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงรติรัตน์ คำเวช

๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงลักษณาพร ปลายชัยภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายวรเศรษฐ์ ศรีมณีธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงสุพิชชา นาคชำนาญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงหัสต์กมล บัวจำนงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงเจนนิสา อินทร์บำรุง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๐
นางสาวกัลย์สุดา สายตำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๑

นายณัฏฐพีร์ สิทธิวุฒิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๒

นางสาวณิชาดา พรหมโนรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๓

นางสาวธันย์ชนก ชัยวรรัตนสกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ มณีใส
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงพรพรรณ สดใส
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๖

นางสาวสุวิชาดา เลิศวัลลภ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงอัจฉรา พงศ์ภพไพบูลย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๘

นางสาวนันท์นภัส โชติแสงศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๑๙
นางสาวพฤษ์ติกายย์ อยู่เถา

๑๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๐
นายศรัณยู ถิรายันติกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วัดเทพนิมิต  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงกชกร แซ่แต้
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงกชวรรณ มีใจซือ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายกฤตภาส สารหล้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงกฤติยาณี ศรีบุญมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวตูม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงกาญจนา พรดอนก่อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงกาญจนา แซ่แต้
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงกิติมา เหล็งสุดใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงกีรติกา ประเสริฐสังข์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงจารุวรรณ อัชนโชติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ สังข์บัวดง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงจิราไล จุลฬา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงชมพู่ แสนเวียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงฐิติพร จันทร์คลองใหม่
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงฐิติยาภัทร สุภารี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขันอาสา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงณัชทินันต์ สาสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัฐญาดา ทองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายณัฐดนัย มณีอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ อังกาบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ติวารี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงธนวรรณ มีรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ วิวัฒน์สกุลไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงธิดาพร พัฒนธนาวิสุทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงนัทชา ม่วงศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงนิตยา ลาภเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงนิรัชพร ชัยดำรงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงปภัสสร หมอนทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงปรีญา เชิดแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงปยะพัทร กำเหนิดเกลือ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงพรชิตา วิมานรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงพรธิดา สุนทรไทย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายพิชเญศ หมอโอสถ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงภัทรจีรา ธีรรัตนไพบูลย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงมาติกา ใจละม่อม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงรพีพรรณ ม่วงพรวน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายฤทธิชัย รังมูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงลลิตวดี เต็กมงคล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงวรวรรณ วงษ์เลิศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงวฬกานภ์ คงสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงวัลยา ช่างกลึง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงศศิวิมล นันตาโย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงศินภา นามพันเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงศิรภัสสร วัชรปญญากร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงศุทธินี แสนรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายศุภกร กลันตระกูล

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงสุนิตรา สุขสำราญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายสุรพล พรมบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงหทัยชนก แดงสัมฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงอนงวรรณ พรมยวง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงอภิญพร ก้านอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ ลำเลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายอมรเทพ อักษรศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงอรทัย แย้มทัศน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงอัจจิมา ชิดอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงอินทิรา ไชยราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงเกวลิน แก้วศรีโท
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา จินดามรกฏ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงเปรมกมล โปราณานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงเสาวรภย์ ภูชัยแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงไพลิน เจริญสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงกชกร ลายจุด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ พิมสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองอุดม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงกฤติกา เกษมวโรดม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายขวัญชัย แซ่อึง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายจิตรกร ยาวรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงจิรัชยา รับพรพระ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงชฎาพร ธรรมปรีชา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงชนิดาภา จันทรหลอด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ เกิดกองทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๒
เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์ เสตะสุหัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงทิฆัมพร เหลือมพิมาย

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ ประทุม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายธีรชัย ชลพอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงนันทกานต์ อุปคุณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงบงกช คำสินธุ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงปนัดดา อินธิเดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายปญญา วงศ์ลัวะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายผ่านภพ ชมภูนิช

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงพรทิวา บุญถนอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงพิยดา อินโอภาส

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายพิรนันท์ แจ่มโกไหม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงภาวินี ทองประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงลัดดา อินทรมาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายวรวิทย์ สุ่มสม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงวิริยา กรวิเชียร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงศศิธร อุต้น

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงศิรมณี แมขุนทด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ เลาหบุตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงสริตา อาสาคะติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์โตทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ผยองศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงสุทัสศา ท้วมเกร็ด
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุธิดา วาณิชย์ธนาธร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงสุพิดา ปุยชัยภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงสุภัชชา องคะลอย
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายอนุชิต ชืนใจฉำ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงอพิชญา กวีกิจเวที
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงอริชา ลอยพิมาย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายอาทิตย์ ม่วงพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงเก็จมณี ชาธิพา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายเจษฎากร โคตรจักร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา บุญหวัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงเพชรลดา ชนประชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงแอ้ม ตาสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงกัญจนพร ทองบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงกุลรัตน์ ดาวสาวะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ จำปาบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๔ / ๑๐๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายณฐวร สุขเกษม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายณัชติพงศ์ ศรีงามเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ อภิสรพาณิชย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายณัฐศิฐ โพธิสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงทิตยา เขียวคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายธนกร ประเสริฐสังข์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายธีรภัทร จิตโชติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงนลินญา อินทร์ประดับ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายนิรวิทธ์ อินพาเพียร
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๓๙

นางสาวบุญสิตา พร้อมสมุทร
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงปวีณา สุนสันเขตร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงปยะธิดา วงษ์คำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายพงศ์พล หุ่นจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายพิสิฐ คร้ามสมบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงฟาใส เกิดพิบูลย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงภูสุดา ทองสมบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายมงคลพัชร์ สวัสดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงมาริสา คำมงคุณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงยุภาพร กิงหมัน

่ ้

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงรวิสรา จันทร์บำรุง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงลัดดา เยียวรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงวาริสสรา วงษ์คำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงวิภาดา ทองสมบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายวุฒินันต์ กาเผือก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงศรัณยพร ศรีวะโสภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ นวมเพชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงศศิณี โพธิศรีทอง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงศศิธร เมืองใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงสงกรานต์ สราคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงสิรินยา มาลัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉำมณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสุธินันท์ จันทร์จิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงสุพิชชา แก้วหอมโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงสุวิสา ยิมยวน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงอนุธิดา ลิมยิงเจริญ

้ ่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงอรอนงค์ วรสิทธานุกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงเพชรชรา ณะลำพูน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๗

นางสาวกนกวรรณ อุดมชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๘

นายกิตติพงษ์ น้อยสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๖๙

นางสาวจิตติมา เกตุแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๐
นายจิรายุ แก้วโผงเผง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๑

นางสาวชนาภา กาสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๒

นายตะวัน โคจรานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๓

นายธนพล วิเศษสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๔

นางสาวธวิดาภรณ์ ชวนานนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๕

นางสาวธิดารัตน์ แก้วสะอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๖

นายนพดล แซ่ตัน

๊

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๗

นางสาวนิลมล ปรีดาประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๘

นายพชรพล โคตรหาชาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๗๙

นายภัสธร สวนตะโก

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๐
นายภูวนาท หงษ์จันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๑

นางสาวรสา มณีโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๒

นางสาวรสิกา ล้อมสุขา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๓

นางสาววรัญญา อินทร์สำราญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๔

นายวันชัย สะสมทรัพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๕

นายศรัณย์ แก้วสมบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๖

นางสาวศิริวรรณ์ ภิรมย์เปรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๗

นายสนธยา เทอดไทย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๘

นางสาวสุทธิดา ศรีอุทราศิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๘๙

นางสาวสุพรรษา เผือกแผนงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๐
นายหัสศวรรษ กวีกิจเวที

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๑

นางสาวอภิญญา ปดมะฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๒

นายอรรถพล อินชนบท
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๓

นางสาวอัครยา ผาติโสภณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๔

นายอุกฤษณ์ กาติบ

๊

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๕

นางสาวเสริมศิริ รุ่งเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๖

นายโสภณ เล่าทุย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๗

นางสาวจณิสตา ผึงนอก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๘

นายดุลยวัต นุ่นเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๒๙๙๙

นางสาวทิพมณี สอาดเหลือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๐
นางสาวสุทธิดา อินทร์นอก

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๑
นายเจษฎา วุฒิเสถียร

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๒
นางสาวรสจรินทร์ แก้วมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๓
นางสาววิไลพร สังสะเกต

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงกาญจนทัต รักสัตย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงชนินาถ ชำนาญกิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงชาลิสา สุขราช

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงณิชนันท์ บุญมามร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงธัญทิพย์ แก่นพรมมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงพัชรี แสงทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุขกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงวาสนา เอียมสะอาด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงอันนา ขำกิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๓
นางกิรณา สุวะยะ

๐๗/๑๐/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วัดไร่ขิง  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทองสุทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงจีราภัทร เหล่าโชติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชนประชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงกรพินธ์ ขวัญเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงกัลญารัตน์ หอมสุคนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายก๊อป แตงดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงจินตนา จตุรัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายจิรายุ ทับยาง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายชโนดม บริรักษ์กุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงฐิติมา เผ่าหอม

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายณัฐวีร์ โพธิกลิน

์ ่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาพร

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายตะวันฉาย ใจดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายทักษิณ ทองเมืองหลวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ คำตุ้ย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายธิติวัฒน์ ราชวัตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายนภัสกร ผสมการ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงปนัดดา จันโท

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๒
นายปภัส เชือนุ่ม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงปภัสกร ทองประไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายพงศกร ศิริพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายพงษ์ศกร คำนับภา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงพรชนก ธุระพระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายพรพรม พรมเวียง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงพรพิมล ภูทวี

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงพรรพษา จำนงค์สุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ยิมรักษา

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายพีรพงษ์ มารถรมย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายภัทรพงศ์ แสนเสนา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงภัทรวี ยามี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายวรปรัชญ์ หงษ์เจ็ด

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงวรรณพร สีดำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายศิริชัย เอียมนนท์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายศิริวิทย์ จำรูญเลิศพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายสรัล ฝงเงิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายสหชาติ เอกจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายสุทัศน์ ไชยฮะนิจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงสุมินตรา มณีวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงสุวนันท์ รักษาราษฏร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายหัสดี พยุง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงอฐิษา เตชะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ มุ่งทุ่งกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายอภิชัย อ่อนละมุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๗
นายอภิสิทธิ

์

ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายอรรถพร จันทะกล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ พินประณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายอัครพล พลเยียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายอัฐวุธ ภูมิถาวร

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

น้อยประชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รองหัสสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายเดโชชัย เกิดพูล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพูด วัดท่าพูด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายนพฤทธิ

์

คิมประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงสุฐิตา คุมพล

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลียงรักษา

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๘
นางสาวจริยา หลำเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงชญานี วันธงชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายชัยนรัตน์ มูลทองน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงณัฐการต์ ดวงประชา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงดวงมณี อินประโคน

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงธิดาพร บูชา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายนัสพร นวนพุฒ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงนิตติยา แก้วนารี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงนิรชา พูนทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๗
นายบุญ เจริญสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงพัชราภา แต่งสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายภูวดล โคตรแสง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงลินลินี สมอเมตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงวรันธร ยิงเทียมศักดิ

่ ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงวาริณี กลางถิน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๔
นางสาวศรัณยา เกิดภู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงศิริขวัญ เกษม

๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สาริคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุนารี ศรีนางใย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงสุภัสสร พิณเนียม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงสุมาลี โพธิศรี

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายอภินันท์ แก้วมณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงอรนลิน สินศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงอังคณางค์ ฟกเงิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงเก๋ สางแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงเบญจพร ปนนิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วัดดอนหวาย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงบุณยานุช นาอยู่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร วีรธีรางกูร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงธีรดา นกน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงนันทริกา ทัดแช้ม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงปยรัตน์ อัธยาศัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ พึงโพธิ

่ ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชายชิตตาธร

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด วัดหอมเกร็ด  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงชญาดา มุ่งเขตกลาง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายชยางกูร แก้วม่วง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงชุติมา หาญณรงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๘๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายญาณารณพ ยืนยาว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงญาณิน ประภาวราพร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงญาดาวดี นวลหงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงณฐนนท สิงห์นันท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายณัฏฐ์ ซ้ายพิพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายณัฐพร ดวงเดือน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงดิษย์ธร สุทธาเวศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายตะวัน หงษ์โต
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงทัตพิชา ชมชิด
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงทิพธัญญา นัยปรีดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายธนกร รักพัฒนากิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายธนกร เพิมพูล

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงธนพร ชาตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายธรรมภณ แฉ่งพาที
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายธราเทพ ชาญปอม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงธัญจิรา ไกรธนสุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงนงนุช ใจสอาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงนภัสสรณ์ ธัญธรณ์เลิศฤทธิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายนวชนม์ ภิรมย์น้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงบุญสิตา ธิติมงคล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงบุญสิตา แก้วงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายพงศ์ปณต เกษกี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงพธิตา บำรุงหมู่
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายพรภวิษย์ แซ่ซิม

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายพัทธพล แก่นทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายพีรนันท์ ใจสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายพีระพล เหมาะตัว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ นุชิตประสิทธิชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายภูรินทร์ งามสิมะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงมณิสรา โยธาแกล้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงมนต์นภา โสมสุพรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงมาติกา กันหา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงรินะ พลสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญรุ่งเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงศศินิภา สุกพราว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสรัลพร ไกรนุกูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงสู่ขวัญ คุ้มล้วนล้อม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายอมรเทพ สายทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ ผาสุขกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกดรุณ

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงสิรินภา บุราคร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงยมลพร ฉายวิเชียร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๗

นางสาวกาญดา บุญศร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๘

นายจักรี ศิริพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๔๙

นางสาวจีรนัน ศรีจอมพล
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๐
นายชนะพล สิบหย่อม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงชลธิดา หุ่นสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายฐิติพันธ์ เปยมศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงณัฐนิชา อินเกตุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายณัฐวัตร ขันทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๕

นายทวีพร มณีศิลป
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายปรัชญา อาจตัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๗

นายพิชิต ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๘

นายพิพัฒน์พล จ้อยเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๕๙

นางสาวมิลิน

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงวณิชภรณ์ ทองจำนงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๑

นายวัฒนชัย อุ่นศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ ปถวี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๓

นางสาววิชุดา สระทองลัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายวิทยา นนท์เหล่าพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงศศิลักษณ์ พรทุม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๖

นางสาวศุภกานต์ คำหอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายสวิช เพ็ชร์ใส
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๘

นางสาวสุชานันท์ ปวงสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงสุนิสา สมยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงสุปรียา พรมยัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงสุมนทา พรมอุ่น
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงสุมินตรา คุ้มวิญญาณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายอนิรุทธ์ นันทวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๔

นางสาวอรุณิกา ฐิตาจารตระกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๕

นายอัษฎาวุธ ยุยง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงเกศินี ช่างปน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ สุวิชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายเทวาราช ดวงฟู
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายแบงค์ คู่แก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม วัดนครชืนชุ่ม

่

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศิริยา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงวิภาดา เขียวลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงหทัยชนก เปยมสมบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงอิศริยา ชูสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๔

นางสาวอารีรัตน์ นาคประเสริฐ
๑๑/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา วัดเพลินเพชร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ปุมสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงณิชากร หลงสมบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีลับศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงพิราวรรณ นฤขัตรพิชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงหฤทัย บุตรจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงจิตราภรณ์ เพ็งธงชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีม่วง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๓

นางสาวนคนันทน์ คะราณรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๔

นางสาววรรณฤดี นมนาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงวิชิตา เนียมทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงเบญจพร เม้าเวียงแก
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิทยา

วัดมหาสวัสดินาคพุฒาราม

์

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสมิตา พจน์ชัยจงดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงการเกด ไหลวารินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายทยากร กล้างหลวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงนริศรา เทศสีหา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงนฤมล ผิวขาวปลัง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายปฏิภาณ ทองแสน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายปณิวัฒน์ เลิศธนวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงปารถนา เจตานนท์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายปยะณัฐ ไชยสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงปยะวรรณ โคตรภูธร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงพลอย ตาแสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงพินธุกานต์ สิงห์โต

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงมนัสพร ฉลภิญโญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงวรรณษา ศรีมันตะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงศศิกานณ์ ภุมรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา โสดากุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงสุขใจ เจริญศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายสุธาเทพ ปรางทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี พยุง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงอารดา ปนจินดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงเด่นนภา
เลาไพบูลย์กิจเจริญ ๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลสาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๑๙
เด็กชายกรานต์กนก บุนนาค

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงจิดาภา บุญสนอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงจิรภา บุญประคอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงชนกานต์ แสงศรีบุญเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายชนะพงษ์ พุ่มสงวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงชมพู่ เสนคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายฐานณรงค์ เนียมนิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงฐิติมา เกษาโร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายธนากร ภู่หลักแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงธรรวาพร คล้ายชูกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงนพมาศ ฉิมะลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงนะชาลี วอนเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายนิทรรศ สุวรรณรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงนุชพร แลเฉอะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีต่างวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงบุณยานุช เผือกนวน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงบุษญา คำเสียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงปยะฉัตร สนธิสุทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายปยะเดช
เกษตรสามพราน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงพิชชากร คำกายปรง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงมนพัทธ์ ผลวัฒนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงมินตรา แก้วโกมุท
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงมินตา ไชยพร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงรพีพร ปรางทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงวนิดา วงค์อามาตย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงศรัญญา พิมพาชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายศุภชีพ ไชยวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายอริยชาติ ชืนค้า

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๘
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

อินเลิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงอำมรัต ทองสุขดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงเกวลี ผึงปน

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เชือสุข

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงแสง ตาอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงชมพูนุท ชาวทะเล
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงธัญจิรา พันธุ์ป

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีสุพรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงนภาพร ฉำเอกฉัตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงนรินทร์ อวดห้าว
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงนันทิยา กินนะสี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายนันธวัช นำสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายปรเมศวร์ ตาติดอิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงพลอยชนก จำนงค์จิตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ ศรีพรหม
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายพีรวัฒน์ สิงห์บัวภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๕

นายยอดรัก นนแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๖
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ พัวเหล็ก

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ สอนศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๘

นางสาวสุภา แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๖๙

นางสาวหญิง บุญเชิด
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงอนุสรา พานิชกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ คลีเทียนฮี

่ ้

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายเดชา สาหร่าย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงเบญจพร ดีศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๔ นางสาวกรรณิกาญจน์
คล้ายชูกูล

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๕

นายชานนท์ จันทะบุรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๖

นายชานนท์ เทพพิทักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๗

นางสาวณัฐพร แสงงาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๘

นางสาวรัตติกาล บุญนำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๗๙

นางสาววนิดา สาระสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๐
นางสาววราภรณ์ วรรณฤมล

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๑

นางสาววรินยุพา สืบเสียง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๒

นายสหรัฐ สวัสดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๓

นายสุรวิทย์ ทองไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๔

นางสาวเกศินี เข็มทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๕

นางสาวชลธิชา พยุง
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๖

นางสาวทิฆัมพร อ่อนประทุม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๗

นางสาวนัตยา ซาทองยศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๘

นางสาวปณิชา บุรชัยวราโชติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๘๙

นางสาวปรรัชน์ วิชาสุด
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๐
นายประสมพร ภู่พันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๑

นายพีรพงษ์ แก้วมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๒

นางสาวภัทราภรณ์ ยอนแม
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๓

นางสาวรุ่งนภา นึกสวาท
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๔

นางสาววนิดา แจ่มแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๕

นางสาวอัญชิสา แสงมาลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามพรานวิทยา วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธนดล สิทธิวงษ์โภคิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายธนภูมิ กล่อมบรรจง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายนราธร จำจด
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายอภูดม นัยศาลิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายเตชพัฒน์ อำสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๑
นายกฤตพัฒน์ เจริญศุภศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๒
นายธนพล นนทสุตวงศ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๓
นายรชต อภิรักษ์นันท์ชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๔
นายเกริก กิราวัลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย วัดเดชานุสรณ์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงกมลพร เทียงปา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ แสงนาค

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วเกตุสี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงมนัสยา พิมวันนา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงรัญชิดา แสงจันฉาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายราชพฤกษ์ เหลางาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงศุลีพร เนียมเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงสุภัคษา สุกสี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๓

นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
๑๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๔

นายเกียรติศักดิ

์

สมบูรณ์พันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๕

นางสาวเต็มเดือน กังใช่ง้วน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๖

นางสาวสิริพร ม่วงเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายสุทธิวิทย์ สงค์สุคนธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๘

นายอนวัช หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๑๙

นายอภิสิทธิ

์

ตาดผัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายฐาปกรณ์ จันเรไร

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงธิชากร โพธิทอง

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงรัชนก แก้วโกมุท
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ อ่วมเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายสิริวัฒน์ เอียมสอาด

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ จิตต์ทิพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายฐิติชนม์ โพธิสุ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จุวรรณะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทับเจ็ดริว

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงแพรลดา เนตรประไพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สืบผาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ดีขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงสุรัญญา ศรีหาบุญมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปานเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงธัญญภรณ์ เกยพระยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน วัดสรรเพชญ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงพัชรี โนน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเกตุ วัดดงเกตุ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๖

นางสาวบุษยา แสงคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๗

นางสาวศศิธร รอดอุดม
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายกฤษนัย ขำทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงทิพวรรณ สังสอนอาตน์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายธีรวัฒน์ เพียวสามพราน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายนพดล บุญบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายปณิธาน กุนสุนทรธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงปณิศรา ศรีทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงประภัสสร จิวบำรุง

๋

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงปารย์ นิลประดับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ โมลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงศศิ จิตมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายศุภฤกษ์ สุขวิบูลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายอธรพล อมตศรีประเสริฐ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงเปรมยุดา ร่มรืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิรสวัสดิพงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายชานนท์ อรุณทรัพย์เจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุรทิพาพงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์

เร่งดารารัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ลิม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงณิศวรา ศิลปเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงธมลวรรณ เขียวคูหา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร บุญประคอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ใจรักดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายยศพันธ์ เทศสมบูรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายวชิรวิทย์ พรมดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงวรินธร ศิริงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงศิรประภา ทองเขม่น
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา แร่ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงอริสา ผาจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๗

นายกณวรรธน์ พงษ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๘
นางสาวกมนพรรธน์ คมภพวรพันธุ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงกมลชนก ขุนรักษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๐
นายกฤติกร ภิญโญธนาชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายกฤติพงษ์ ยอดสะอึ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๒

นายกฤษฎา เริมเสริมสุข

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๔

นางสาวกาญจนา เอกกัลชาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา พงษ์ไพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ปฏิญญาเลิศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงจิดาภา รืนเริงดี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขมาเพียร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายจุลจักรกฤช ชูคง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๐
นายชนาภัทร วรสาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๑

นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติบรรเจิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงณัชชา สิรวัฒนากุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วถนอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงณิชชารีย์ อชมหาตม์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๕

นางสาวดาราวรรณ ง่ายดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายธนกร โตสงวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงธนวรรณ ประกอบทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงธันยพร ธนาพรชัยสิริกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายนรมล รัชตผดุง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงบุณยานุช รัตนรักษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายปณิธิ จันทร์เสริม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงปยธิดา อันชม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงปยาพัชร อบเชย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๔

นายพจมินทร์ วงษ์ละมัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายพศิน เอกรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายพิชญ์พงศ์ เกตุแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๗

นางสาวพุดพิชยา ติดยงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายภัทรพล เอียมไตรรัตน์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงภิญญดา ปุจฉาการ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายภูรินทร์ และลำเลิศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๑
นายมงคล จีนสุขประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๒
นางสาวมธุรดา ทมวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๓
นางสาวมัลธลิกา เทียนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายรชต อินทรพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงรวิสรา สุขสาคร

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เกิดสิน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงลักษิณา ปนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงวงศธร วงษ์เส

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงวงศ์ศิริ ใช้บางยาง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๐
นางสาววรรลภา พ่วงเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายวิรุณ บารมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงศรัณยา เทวสุคนธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายศิธา พหลชัยกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๔

นางสาวศิริรัตน์ เกียรติขจรรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงสถาพร ปูแจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๖

นายสาคร ทะยานสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายสุกฤต ขาวสำอางค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงสุชานันท์ เสียงหวาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงสุนิสา พุ่มสงวน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงสุภัธรา หรังช้าง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร ปนศรีนวล
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายสุรเดช มียินดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๓

นางสาวสุวภัทร คุณสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงหทัยนันท์ วิรุฬห์จรรยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๕

นางสาวอาธิติยา อบเชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๖

นายอาภากร สุนประชา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๗

นายเกียรติคุณ บุญเย็น
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายเขษมศักดิ

์

วงษานิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายเจษฎากร อ่องนก
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายเตชินทร์ นารักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๑

นายโชติกะ เอือบุญล้อม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงไพริน แก้วสุริวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงไอรดา รุ่มนุ่ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๔

นางสาวกติกา กลวุฑฒิไกร
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๕

นางสาวกาญจนา เชยสงวน
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๖

นางสาวกุลจิรา จันทร์ผ่องใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๗

นายณัฐวุฒิ เนตรไพบูลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๘

นางสาววริศรา จันเรไร

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๓๙

นายสหัสวรรษ โสภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๐
นางปยะนุช ศรีสรานุกรม

๒๓/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๑

นางสาวสมหวัง โอชารส
๑๐/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนนาคประสิทธิ

์

วัดบางช้างเหนือ  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายกาวี มีเดย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายชินดนัย ขำแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำฝอย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ
มหัทธนะประดิษฐ์ ๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๗
เด็กชายถิรวัตน์ทีปกร วิชัยผิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายธนกฤต พุกผาสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ โฉมเล็ก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายธีราพัทธ์ พุ่มสงวน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายนครินทร์ เพ็ชรสิมาลัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงนัฐสร ดวงจำปา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงนันทวัน ช่วงทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงนิชนันท์ ชนิลกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๙๙ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายนิรัติศัย ทองรุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อำปรีชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงปภัทรสรา มีอำนาจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงปญจพาณ์ เขียวพยับ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายพิพัฒน์ รืนภาคพจน์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายภราดร จูสมบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายภูธเนศ ศิริศาสตร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายภูริพัฒน์ แดงสด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายภูริภัทร เกิดโภคา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงมุกศร สะราคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายรักเกียรติ นัยสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้วบุบผา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายวงศกร แรมชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงวนิดา ธรรมอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงวรนิษฐา ยิมเพ็ชร์

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายวรรธนะ บัวไข

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายวรัญู ดวงจินดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายวัชรกิติ สายสุนทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นางวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายวิวรรธน์ กล้าประสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายวุฒิชัย ศรีโพธิชู

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายวุฒิชัย เปล่งขำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายสิทธิชัย โสมจินดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายสิทธิโชค โสมจินดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สวนสิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงสโรชา บุตรดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงเกสรา รอดพันธุ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายเจริญพงค์ แร่อ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายเจษฎา คุณแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายเทิดษิณ พลับวังกลำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงเวธกา เถือนเภา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายเอกพล เนียมหอม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายโยธิน แคน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงจิตสุภา อินทรจินดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงชลธิชา บุญธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๐ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายชัชชัย เงาจินดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายธนพล มาลีรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ช่างแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายธนาธิป ณ บางช้าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายธัญเทพ เจียมวาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงนาตาลี ก้อนทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๖ เด็กหญิงปญญาลักษณ์
อยู่ศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายปญญาวัตร เจริญสุภาพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายพลากร อ้วนอินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายพัฒนนันท์ จีนประชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายภาณุ เกตุทับ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายภูวเดช มณีจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายวรนิตย์ ระย้าอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงวิญญ์รดา นาคบ้านกวย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายสมเดช พงษ์โพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงสิรีธร รักษาวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายสุทธวีร์ ยิมถนอม

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงสุมินตรา ธัญญเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายอดิศร คงปลิก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงเกวลิน วังทรัพย์เจริญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สองสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงแพรพลอย พุ่มต้นวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายก้องภพ เทียมซือ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายฐาปกรณ์ ชุ่มวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายณัฐชัยยุทธ์ มันจินดา

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายภาคภูมิ ขุนพัฒน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายภาคภูมิ พรามอนงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายภูษิต นวลศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจินดาราม วัดจินดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ กันยาคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายชัยนันท์ ฉายะยันต์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายธีรพันธ์ ปจฉา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายบุญนำ ทับประทุม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงวิมลสิริ บุญสงวน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงศศิมาพร ยังยืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๑ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายอานนท์ ยิมละมัย

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ เร่บ้านเกาะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงช่อผกา เอียมจินดา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายณัฐพร บุญชู
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกิดเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายธันวา รอดคลองตัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงนภารัตน์ เท้าสมบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงปภัสรา ตันติดำรงกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงพุทธิดา น้อยพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายภูมิปญญา จันบางยาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายรัฐวิทย์ คงมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายวรวุฒ ชิวปรีชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายวรวุฒิ คงเกียรติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายสมชาย บุญชาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงสุพรรณษา รอดพลอย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา คงขวัญเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงไพริน แสนบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายจิรยุทธ บัวแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายณัฐวุธ พัดมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายดำรงค์ชัย ชุ่มเพียน

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายธนบดี ศึกษากิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายธนาวุฒิ แก้วไทรดวง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปรีชาแสงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงนวลจันทร์ ฟางหนองดู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงบัวชมภู ภุมรินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงปนมณี พินทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงรังรอง ใส่แปง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จิตติสรสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงวนิดา ขาวสำอางค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายวระรินทร์ จีนเลียง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายวรัท เทียนแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายวุฒิชัย
รุ่งประทีปไพบูลย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงสุรัตน์วดี มรกฏจินดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงอนัญญา เมืองนก
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงอัยการ แก้วมรกฏ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๒ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายเมธี ศรีพิกุลทองดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เปนสมุทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงฐาปวี ไหวพรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยมณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายธนพล ปุจฉาการ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายธวัชชัย ชูชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายนันทชัย จินดาทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๗ เด็กหญิงพลอยนรินทร์
ครุฑธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงพิชญ์ลินี วิหคหาญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงรืนฤดี

่

มรกฎจินดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงสิราภรณ์ บุตรเพชร

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงอภิญญา มณีรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คงมณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๓

นายกิตติพงษ์ หม่องวิไล
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๔

นางสาวปรีชญา คีรินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๕

นายพงศกร จิวนางทอง

๋

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงพรรณราย วงศ์สวรรค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๗

นายรัฐภาคย์ ขุนบุญช่วย

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๘

นางสาวรัตติญาพร สัธนานันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๗๙

นางสาววิภาวดี คุ้มเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๐
นายสหรัฐ อินทร์จินดา

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายอรรถพล จินดาทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๒

นางสาวอรวรรณ ทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๓

นางสาวณัฐพร จันโพธิเตีย

่ ์ ้

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๔

นายธนชัย เพ็ชรน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๕

นายนคร ตันเหลียง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๖

นางสาวนุชนารถ เซียงหวอง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๗

นางสาวรดา ตาแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัดปรีดาราม  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงชมพูนุช ภู่พันธ์ชิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงชุติมา อินทร์ประดับ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงนฤสรณ์ เล็กจินดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงสังวาลย์ พุ่มมาลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายวุฒิชัย กลำทิม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงเวธนี จันทร์ชม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายจตุพล สุนทรจามร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๓ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายนที ทิมานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี เดชกำแหง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำขาว วัดวังนำขาว  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงกรกนก คุตรสูตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายกันตะ เอียมวิสูตร์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงชุติกานต์ เตชะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขสงวน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงดาวประกาย สายวิงวร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงทนงพร ศรีอัฒชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา เซียงเจ็ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงปยธิดา เหล่ารัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงพันทิวา ดวงกระโทก

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายพีระพัฒน์ เผือกพิบูลย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงภรพิมล ปลืมถนอม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงรจนันทร์ ชลายนนาวิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายรพีภัทร สังข์บัวดง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงวศินี เต่าสีทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงศุภากานต์ ดุษฎีปรีชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงสาธิตา บัวศร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงสุกฤตา บัวศร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงสุณิสา นาสวาสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กรวรวิทย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงอภัสรา ประยงค์สุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายอานนท์ บุญญะทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๘

นางสาวกนกวรรณ ขวัญอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๑๙

นางสาวจรรย์จารี ธรรมา
๒๑/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๐
นางสาวจันทร แสงสุวรรณวาว

๐๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๑

นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย
๒๘/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๒

นางสาวญาณินี ภู่พัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๓

นางสาวณฤดี วิวัชภูรี
๒๗/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๔

นายพลพจน์ เชาว์วิวัฒน์
๓๐/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๕

นางพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
๑๔/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๖

นางสาวสายน้อย คำชู
๒๑/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๗

นางสาวอัญชิษฐา หาญกิจรุ่ง
๐๔/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงศิรประภา เมฆจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายกฤษดา มริวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๔ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงอนาตาชา วังหนองโพน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงศิรินทร์ญา ปญจมาตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงอนาฐิตา ศรีนิเวศน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงกนกพร
ประภากาญจนกุล ๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงกัญยานี ครุเสนีย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๕

นายกำพล วงษ์วาลย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงจุติพร คงวารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เพชรสังคาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๘

นายฐิดาพร ปาระทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายฐิติกร อัปปะติกานัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงฐิติมา เส็งดอนไพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุรีเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายตะวัน อินธิสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายธนกร จันทรมาตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายธนกร วัฒนอุดมสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายนัฐวุฒิ สิงห์อำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายนิติภูมิ วรวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงนุชนาถ สุขทัศน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงปฐมาวดี บุญปลืม

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายพสิษฐ์ พลเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายพัสกร จันทร์ดาสุด

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชวนชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงพิยดา พิมเทศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายภูหลวง สมมีชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๔

นางสาวมุทิตา เล้าเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายยศกร จำปาเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ คำมล
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงรุ่งรัศมี วงษ์ศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงวันดี ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงวิภาวี โสรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายศรุต แสงพิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงศิริกานต์ ภูโต
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงศิริประภา แสงพินิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงศิริพร จันทะเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายสรวิศ จันทนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๕ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๕

นางสาวสหรัฐ ศรีอนันต์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา เอียวคนอง

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงสุภาพร อุ่นหมันกิจ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงฬุจนี หิรัญยวิรุฬห์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงอริศา นาคปอมฉิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๐
นางสาวอัญติมา โพธิกระจ่าง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายอำนาท เกตุปาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๒

นายอิศรินทร์ วัตสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงเมณิศา ศรีธรรมมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กิจเจริญศิลป

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๕

นายกฤษฎา กำลังดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๖

นายกิตติศักดิ

์

กิจเจริญศิลป
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๗

นายจิรภาส บุญธง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๘

นายชนาธิป วังตะพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๗๙

นายธนกฤต ธนถาวรสถิต
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๐
นายธีระพงศ์ เสียงลำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๑

นางสาวปนัดดา เรืองพลับพลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๒

นางสาวปทมาภรณ์ จำรองเพ็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๓

นายพงษ์กร รินทะไชย
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๔

นางสาวพฤษชาติ สร้อยสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๕

นายพีรพล พันธุ์แตง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๖

นางสาวภาวิณี อินจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๗

นายมีนทาดา คำสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๘

นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยชาลี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๘๙

นางสาวรัตนา ชมเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๐
นางสาวศิริรัตน์ หงษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๑

นางสาวศุภรัตน์ ถวิลการ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๒

นายองอาจ แถนสีแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๓

นางสาวอาฑิตญา จุ้ยสามพราน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๔

นางสาวอารียา ใจสะอาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๕

นางสาวอารีรัตน์ หิรัญทัศน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๖

นายเกษบัณฑิต กำลังดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๗

นายกล้าณรงค์ แสงโท
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๘

นายธนภัทร นาคสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๖๙๙

นายธนวัฒน์ สืบคำปา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๖ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๐
นายธันยบูรณ์ ศิลปเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๑
นายธีระศักดิ

์

สิทธิธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๒
นางสาวนฤภัทร เขียวเซ็น

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๓
นายปฐพงษ์ ภุมมาลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๔
นางสาวพรทิชา อ่อนแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๕
นายพรเทพ รอดกระทึก

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๖
นายภูษณวิชญ์ ปยะพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๗
นางสาววิภา วารีพัฒน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๘
นางสาวศิรินทร์ญา ชาวสวน

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๐๙
นายอนุพงศ์ กิจสมัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๐
นายเกียรติศักดิ

์

กิจสมัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๑

นายเทียนชัย โพธิทอง

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๒

นางสาวเนตรนภา พรฉัยยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญญาพัฒน์ วัดสามพราน  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๓

นางสาวนฤมล ไทรจำปา
๑๐/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๔

นางสาวนาขวัญ พูลบัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๕

นางสาวมันทนา เลไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๖

นางสาวเบญจรงค์ เยือใยย่อง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๗

นางสาวศิริรัตน์ เภาวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงกรกนก สุจจิตรจูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายธนทัต เลิศสวัสดิวัฒนา

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงธาราดา สวนทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา วัดพระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงเบญจพร ศรนุวัตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกรด วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายกฤษดา พุ่มเพชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บำรุงราษฎร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา อ่อนแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงจริยตา พุ่มดียิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงชนกานต์ มีทรัพย์มัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงธนณัฏฐ์ สมาวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๘
เด็กชายพรหมมินทร์ อินทรศร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงภิญญดา จันทร์อ้น
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงยุวาภัสร์ กลัดบ้านห้วย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงวรรษมน นามขาล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงสรัญณัฎฐ์ เหล็กอิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๓

นางธนอร ปนตบแต่ง
๒๐/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๔

นางนำค้าง
สุทธาพิทักษ์สกุล

๒๕/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๗ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๕

นางสาวบุญชู ศรีเพ็ง
๓๐/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๖

นางสาวยุวดี เกิดโพธิชา

์

๐๕/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๗

นางสาวอุษณีย์ สามผ่องบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโคกเขมา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงขวัญทิพย์ ยีติด

่ ๊

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงญาณิศา แก้วมุกดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงมนชิตา ดอนงาม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายสุชิน เขียวพระอินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงอังคณา ปราณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายจุมพล ขำญาติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายปญญาพร วรอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชมภูพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงสันต์ฤทัย ฉายาศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายสิทธิโชค วัฒนากร
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงสิรินญา สายรวมญาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงกลอยใจ นะวาระ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อุ่นอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงนภาพร กระแสโท
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ รอดสุโข
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงวริณญา สวัสดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงศรัณย์พร หน่อเครือคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายสายชล บุญชู
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายเอกพงษ์ อินทรศร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางมะเดือ

่

วัดโคกเขมา  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายณัฎฐนันท์ นราแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๕๙
เด็กหญิงบุษบาวรรณ สอดโคกสูง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงปยนุช ทันจร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายภูรภัทร กังวาลก้อง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายศรายุทธ บุญวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องไทร วัดท้องไทร  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายนันทกร ภู่ระหงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายปยะ ยีติด

่ ๊

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ติงรวมญาติ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงอริญชญา พาพาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๗

นางสาวศจี เฟองบริบูณ์
๐๔/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายจิรายุทธ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายกัมพลศักดิ

์

ด่อนสิงหะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑๐๘ / ๑๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายชาญณรงค์ อินทร์พงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายอรรตพร ชัยธวัช
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายสุเมธ แสงทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายภูผา พัฒนพร้อมสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายพิสิษฐ์ อนุรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายภาคภูมิ ญาติมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายปฐิตา นิรันดร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายแตงโม พัฒนพร้อมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายวิศรุต พูนบางยุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายสกล พูนบางยุง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายสมใจ พัฒนพร้อมสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายสัภยา วงษ์ขวัญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงปูเป พัฒนพร้อมสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงวณิชา ชอบสัตย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๔
เด็กหญิงเหมือนขวัญ หมวกน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงภัชรพร สังข์ทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงวรรณา พุกบ้านยาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีชัยนาท
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายรัฐพล นิลพลอย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

นฐ ๒๖๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายจักรินณ์ ฟกประไพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเลน
วัดศรีประชาวัฒนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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